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a. Diagnosi  

 

La pandèmia va tenir un gran impacte en els sectors més desafavorits de l’alumnat de 

l’Institut Pedraforca, que varen ser pal·liades gràcies a l’esforç de les seves famílies i del 

professorat del centre. L’experiència del confinament va suposar que diferents sectors de 

l’alumnat, en especial el de l’ESO, perdessin inicialment el contacte amb els seus 

companys o tinguessin moltes dificultats per portar a terme les activitats proposades pel 

professorat del centre. 

 

L’impacte del confinament fou més reduït entre l’alumnat de batxillerat i cicles formatius, 

en especial en aquells casos en què habitualment ja es duien a terme activitats 

telemàtiques. 

 

L’Institut Pedraforca va respondre immediatament al repte plantejat: 

- Vàrem afavorir el contacte entre les persones tutores i el seu alumnat. 

- Vàrem reconvertir les setmanals reunions de tutors presencials en telemàtiques. 

- Vàrem reconvertir les setmanals reunions de coordinadores de l’ESO en telemàtiques. 

- Vàrem reconvertir les periòdiques reunions de caps de departament en telemàtiques. 

- Vàrem reconvertir les reunions de departament en telemàtiques. 

- Vàrem reconvertir les sessions de tutoria presencials en telemàtiques. 

- Vàrem substituir les reunions presencials amb les famílies del centre per trobades 

telefòniques o telemàtiques. 

- Vàrem portar a terme les reunions de claustre i de Consell escolar en format telemàtic. 

- El professorat del centre i la resta de plantilla del centre fou informada puntualment 

dels esdeveniments mitjançant correu electrònic, enviat pel director. 

- Totes les tasques educatives d’un nivell educatiu es compartiren en un document drive 

que podia consultar l’alumnat. Les tasques educatives es lliuraren setmanalment. 

- Per a l’ESO, les tasques educatives havien de poder-se dur a terme en un temps 

equivalent al període lectiu presencial assignat. 

- Tot el professorat disposà del correu electrònic del seu alumnat per tal d’afavorir el 

contacte directe amb el seu alumnat i el lliurament periòdic de tasques. 

- Mitjançant un drive les persones tutores coneixien si l’alumnat havia lliurat les tasques 

encomanades i la qualitat de les mateixes. 

- Les informacions més rellevants es traslladaren a la resta de la comunitat educativa 

mitjançant la dinamització, i àgil actualització,  de la pàgina web del centre. 

- Les informacions més rellevants es traslladaren a la resta de la comunitat educativa, en 

format més visual i resumit mitjançant l’Instagram de l’Institut Pedraforca. 

- Publicàrem un “Full Informatiu” cada divendres amb un resum de les informacions més 

destacades del centre i del món educatiu.  

- Difonguérem aquest “Full informatiu” fou difós mitjançant el web i l’Instagram del 

centre.” 

- Vàrem reconvertir les reunions amb l’AMPA o les iniciatives com “Fem un te” en 

telemàtiques. 

- Lliuràrem les qualificacions mitjançant correu electrònic.   
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- Férem arribar les instruccions de matrícula de forma anàloga. 

- El contacte amb el centre es va mantenir: 

1. Telefònicament, mitjançant el desviament de trucades del telèfon del centre al 

personal de consergeria (en horari de matins). 

2. Mitjançant el correu electrònic de secretaria 

(inspedraforca.secretaria@gmail.com) 

- Hem tingut aquestes experiències en temps de confinament molt en compte a l’hora 

de redactar aquest Pla d’actuació. 

 

b. Organització dels grups estables  

1. ESO I Batxillerat 

Criteris pel que fa a l’ESO i al Batxillerat 

Als efectes de l'elaboració dels horaris, en el nostre centre les actuacions en el marc de la 
pandèmia es concreten de la manera següent: 

- L'activitat lectiva a l'ESO i el Batxillerat es realitza en jornada contínua de matí. La 
permanència dels alumnes d'ESO ha de ser de 30 hores de classe setmanals i de 2 hores i 
mitja de descans. 

- Els alumnes de 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat accedeixen i surten del centre 
en franges horàries diferents (és a dir, 5 franges diferents). 

- A l'hora de l'esbarjo, al pati no coincideixen simultàniament dos nivells diferents d'ESO. Els 
alumnes de 1r i 2n ESO tenen un esbarjo de 30' al pati. Els alumnes de 3r i 4t ESO tenen un 
descans de 10' a l'aula i un esbarjo de 20' al pati. 

- L'alumnat de Batxillerat té dos descansos de 10' a l'aula. 

- La docència del Batxillerat és híbrida: 5 hores de classe al dia presencials, i la sisena hora 
telemàtica (sincrònica o asincrònica). Aquesta sisena hora afectarà preferentment a les 
matèries de 4 hores i a la tutoria, que, per criteri de centre, es realitza a última hora del 
divendres. 

- L'activitat lectiva dels cicles formatius ve marcada pel currículum particular de cada cicle.  

- Cada torn de cicles accedeix i surt del centre en tres franges horàries diferents. 

- La docència en el cas de cicles de la família de Transport serà totalment presencial donat que 
tenen un accés independent i de 24 setmanals  
- La docència per a la resta de cicles serà híbrida. Les hores curriculars que sobrepassin de les 
24h s'impartiran de forma telemàtica asincrònica. 

- Els descansos dels cicles seran de 30 minuts en el cas d'alumnes de la família de transport i 
de 20 minuts en el cas de la resta de cicles (agrupats o separats en dos blocs de 10 minuts). 

 Cal reduir la mobilitat d'alumnes al centre, amb l'objectiu que l'alumnat romangui a la seva aula 
de grup tot l'horari lectiu. L'organització curricular queda modificada de la manera següent: 

- Establiment d'itineraris optatius tancats a 4t ESO per cada grup estable. 

- Establiment d'un itinerari tancat en un grup estable de la modalitat de Ciències Socials i 
Humanitats a 1r BTX i a 2n BTX  

- Establiment de dos itineraris tancats en grup estables a la modalitat de Ciències i Tecnologia 
a 1r BTX i a 2n BTX. Excepcionalment, l'alumnat de Ciències de la Salut pot cursar Física amb 
l'alumnat del Tecnològic. A més, en el cas de 2n BTX, excepcionalment l'alumnat que fa 
itinerari híbrid per continuïtat curricular amb el 1r curs es pot incorporar a l'altre grup, sempre 
seguint les garanties sanitàries establertes. 

- Supressió de tots els desdoblaments de matèries a l'ESO i al Batxillerat 

mailto:inspedraforca.secretaria@gmail.com
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- A 3r ESO, augment de la càrrega lectiva de dues matèries vinculades a les competències 
bàsiques de 4t ESO en la franja d'optatives, en coherència amb l'organització dels dos primers 
cursos del primer cicle d'ESO. Les matèries que augmenten una hora lectiva són les 
Matemàtiques i l'Anglès, que deixen de tenir el desdoblament d'una hora a la setmana a 3r 
ESO. 

- Supressió de l'activitat lectiva a les aules específiques. Habilitarem un procediment per tal 
què, excepcionalment i amb les garanties sanitàries establertes, es puguin fer servir els 
laboratoris i aules d'informàtica de manera puntual per necessitats inalienables de currículum. 

- L'atenció a la diversitat de l'alumnat nouvingut es realitza a l'aula del grup. Atès que aquesta 
docència no pot suposar un augment del nombre de docents diferents, l'alumnat nouvingut serà 
atès per un docent que ja forma part de l'equip docent. Per això, pot ser que no coincideixi la 
docència del grup-classe amb la docència específica de l'alumnat nouvingut (per exemple: la 
docència de castellà per nouvinguts serà a l'hora de ciències socials o de català,). Caldrà 
preveure aquesta circumstància a l'hora d'organitzar l'aula. 

 De les mesures anteriors en resulta una bossa d'hores lectives que permet completar el 
desdoblament de tots els nivells d'ESO i Batxillerat (un grup més per nivell). De resultes, el 
nombre màxim d'alumnes per grup és de 22. 

 - En el cas de cicles formatius s'estableix una aula fixa per cada grup estable, on el grup 
impartirà les hores teòriques. 

- En la mesura del possible s'agruparan les hores teòriques per una banda i pràctiques per una 
altra per tal que l'alumnat romangui el màxim temps possible al mateix espai i reduir la mobilitat. 

 Pel què fa als criteris d'assignació lectiva, a més dels anteriors ja descrits, en el nostre centre 
es concreten de la manera següent: 

- Reducció del nombre de docents que intervenen en un mateix grup estable, respectant 
preferentment els criteris d'especialitat. L'assignació vetlla perquè les matèries siguin impartides 
per professorat amb la competència suficient, d'acord amb la capacitat d'impartir matèries 
regulada per l'Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre. Per últim, una petita part de 
l'assignació lectiva ha de recaure en professorat considerat competent per l'afinitat de la seva 
especialitat o per haver impartit la matèria anteriorment. En qualsevol cas, a l'ESO, les matèries 
amb més vinculació amb les competències bàsiques de 4t ESO són impartides pel professorat 
especialista. 

- Les codocències només duran a terme si el suport a l'aula és docent d'una altra matèria del 
grup en qüestió. 

- Reducció del nombre de docents en un mateix nivell educatiu, en coherència amb 
l'esglaonament d'entrades i sortides i d'accés al pati. Per tenir una idea de les incompatibilitats 
horàries que se'n derivarien de la dispersió de nivells, cal tenir present que una jornada 
continuada són 7 cel·les horàries al dia, i compatibles entre si, mentre que la nova distribució 
n'implica 38, la majoria d'incompatibles (per exemple: un mateix docent només podria fer classe 
a 1r ESO de 9:00 a 10:00 si ha començat amb 1r ESO a les 8:00, o no ha tingut classe, perquè 
en la resta de grups encara estaria impartint la classe que ha començat més tard de les 8:00). 

- Reducció del nombre de docents que intervenen en un mateix grup estable, respectant 
preferentment els criteris d'especialitat. En el cas de cicles formatius el professorat que 
imparteix matèries transversals farà docència al mínim número de cicles i famílies possible. 

- A cicles formatius, en el cas de rebre una assignació extra docent, s'utilitzaria aquesta dotació 
per fer estables grups que no són estables. 

 
Propostes dels Departaments Didàctics al nostre centre: 

- La nova assignació lectiva s'ha fet prenent com a base l'assignació de tutories del mes de juny 
i les propostes dels diferents departaments didàctics. 
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- Com és habitual els departaments didàctics reben la nova proposta d'assignació de grups i 
matèries, amb la major brevetat possible. 

- Si escau, novament els departament didàctics poden fer proposta de reassignació de grups i 
matèries lectiva d'acord amb els criteris anteriors. El termini fixat és el dimarts 21 de juliol. 

 
Criteris d'assignació dels suports per l'alumnat amb SIEI al nostre centre: 

- El suport de l'única alumna amb SIEI de 2n ESO recau principalment en la mitja dotació de 
SIEI i l'Orientador referent de 2n ESO 

- El suport dels vuit alumnes amb SIEI de 3r ESO recau exclusivament en la tutora de SIEI i en 
l'Educadora Social 

 
Criteris d'hetereogeneïtat al nostre centre: 

- L'alumnat de 1r ESO es distribueix en 3 grups, en funció de l'opció religiosa per disminuir el 
nombre de docents en un grup estable. 1r ESO C: alumnat de Religió Catòlica. 1r ESO A i 1r 
ESO B distribuïts segons propostes dels centres de primària de procedència 

- L'alumnat de 2n ESO es distribueix en 3 grups, en funció de l'opció religiosa per disminuir el 
nombre de docents en un grup estable. 2n ESO C: alumnat de Religió Catòlica. 2n ESO A i 2n 
ESO B distribuïts en dos grups de 20 i 10 alumnes d'acord amb l'espai estable disponible per 
l'aula de grup. 

- L'alumnat de 3r ESO es distribueix en 4 grups, en funció de l'opció religiosa per disminuir el 
nombre de docents en un grup estable. 3r ESO D: alumnat de Religió Catòlica. 

- L'alumnat de 4t ESO es distribueix en 4 grups, amb itinerari tancat per configurar grups 
estables d'alumnes i docents: 4t ESO A Itinerari d'ensenyaments aplicats; 4t ESO B Itinerari 
d'Humanitats i Socials; 4t ESO C Itinerari Tecnològic; 4t ESO D Itinerari de Ciències de la Salut 
i Tecnologia 

- L'alumnat de 1r BTX es distribueix en 3 grups, amb itinerari tancat a 1r BTX A i tancat a 1r 
BTX B i C en 3 de les quatre matèries troncals de modalitat per configurar grups estables 
d'alumnes i docents: 1r BTX A Itinerari d'Humanitats i Socials; 1r BTX B Itinerari de Ciències de 
la Salut; 1r BTX C Itinerari Tecnològic 

- L'alumnat de 2n BTX es distribueix en 3 grups, amb itinerari tancat a 2n BTX A, i tancat a 2n 
BTX B i C en 3 de les quatre matèries troncals de modalitat per configurar grups estables 
d'alumnes i docents: 2n BTX A Itinerari d'Humanitats i Socials; 2n BTX B Itinerari de Ciències 
de la Salut; 2n BTX C Itinerari Tecnològic. Excepcionalment, alumnes de 2n BTX B i 2n BTX C 
poden canviar a un o altre grup per cursar matèries si fan itinerari mixte, d'acord amb la 
continuïtat curricular. 

- A cicles formatius es mantindran els alumnes en grups estables corresponents a curs 
acadèmic excepte els grups de CFGM CAI on es considerarà grup estable la subdivisió en 
subgrups (3 subgrups en torn matí i 4 subgrups en torn tarda). 

El motiu és que, segons instruccions d'ensenyament, quan s'imparteix més d'un grup del mateix 
cicle, a l’hora de fer els subagrupaments s'han de considerar la totalitat dels alumnes i 
subdividir-los en grups de 20 alumnes. A nivell pràctic, aquest fet ocasiona barreja d'alumnes 
de diferents grups. 

Per tant, els grups classe de CAI es consideraran grups no estables. Tal i com hem comentat 
anteriorment, en cas de disposar de més dotació docent, reordenarem les matèries de grup 
sencer per impartir-les per grup estable. 

 

 

Organització dels grups estables. ESO i Batxillerat 

  
Docents PAE Espais 
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Grups Alumnes Estables Temporals Estables Temporals Estables Temporals 

1r 
ESO 

A 18 

1 
E. Solaun 

À. 
Gallardo 

9 
(castellà, anglès, 
matemàtiques, 

biologia i geologia, 
tecnologia, educació 

visual i plàstica, 
educació física, valors 

ètics, optativa de 
centre) - - 

Aula 1r 
ESO A 

Pati (pista 
de dalt) 
Dilluns 
12:30 - 
14:30 

1r 
ESO 

B 18 

1 
L. 

González 

9 
(català, castellà, 

anglès, 
matemàtiques, 
música, socials, 
educació visual i 

plàstica, educació 
física, valors ètics, 
optativa de centre) - - 

Aula 1r 
ESO B 

Pati (pista 
de dalt) 
Dimarts 
12:30 - 
14:30 

1r 
ESO 

C 18 

1 
L. M. 

Alonso 

9 
(català, castellà, 
anglès, ciències 
socials, música, 

biologia i geologia, 
tecnologia, educació 

visual i plàstica, 
educació física, 

optativa de centre) - - 
Aula 1r 
ESO C 

Pati (pista 
de dalt) 

Dimecres 
12:30 - 
14:30 

2n 
ESO 

A 22 

1 
E. 

Rodríguez 

8 
(català, castellà, 
ciències socials, 
música, física i 

química, valor ètics, 
tecnologia, educació 

visual i plàstica, 
educació física, 
matemàtiques) - - 

Aula 2n 
ESO A 

Pati (pista 
de dalt) 
Dijous 
13:00 - 
15:00 

2n 
ESO 

B 10 

3 
A. Arce 
0.5 SIEI 

J. Arnelas 

6 
(català, castellà, 

anglès, música, física 
i química, tecnologia, 

educació visual i 
plàstica, educació 

física) - - 
Aula 2n 
ESO B 

Gimnàs 
Dijous 
10:30 - 
11:30 

Divendres 
10:30 - 
11:30 

2n 
ESO 

C 22 
1 

C. Pastor 

7 
(català, castellà, 
ciències socials, 
música, anglès, 

religió, tecnologia, 
educació visual i 

plàstica, educació 
física, matemàtiques,) - - 

Aula 2n 
ESO C 

Pati (pista 
de dalt) 

Divendres 
13:00 - 
15:00 

3r 
ESO 

A 22 
1 

A. Illan 

7 
(català, ciències 
socials, música, 

anglès, valors ètics, 
tecnologia, - - 

Aula 3r 
ESO A 

Pati (pista 
de dalt) 
Dimarts 
8:10 - 
10:10 
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matemàtiques, 
educació visual i 
plàstica, biologia i 
geologia, física i 

química, educació 
física) 

3r 
ESO 

B 22 

2 
C. Torres 
M. Carod 

9 
(català, ciències 
socials, música, 

anglès, valors ètics, 
castellà, 

matemàtiques, 
educació visual i 
plàstica, biologia i 
geologia, educació 

física) 

1 
P. 

Peruggia - 
Aula 3r 
ESO B 

Pati (pista 
de dalt) 

Dimecres 
8:10 - 
10:10 

3r 
ESO 

C 22 
1 

A. Rey 

8 
(català, ciències 
socials, música, 

anglès, valors ètics, 
castellà, educació 
visual i plàstica, 
matemàtiques, 
educació física) - - 

Aula 3r 
ESO C 

Pati (pista 
de dalt) 
Dijous 
8:10 - 
10:10 

3r 
ESO 

D 22 
1 

P. Suárez 

9 
(física i química, 

tecnologia, religió, 
ciències socials, 
música, anglès, 

castellà, 
matemàtiques, 

educació visual i 
plàstica, biologia i 
geologia, educació 

física) - - 
Aula 3r 
ESO D 

Pati (pista 
de baix) 

Divendres 
12:40 - 
14:40 

4t 
ESO 

A 22 

1 
L. 

Mengual 

7 
(català, ciències 

socials, 
emprenedoria, anglès, 
valors ètics, castellà, 

matemàtiques, 
educació física) - - 

Aula 4t 
ESO A 

Pati (pista 
de baix) 
Dilluns 
12:50 - 
14:50 

4t 
ESO 

B 22 
1 

A. Ferré 

6 
(ciències socials, 
economia, anglès, 

valors ètics, castellà, 
llatí, filosofia, 

matemàtiques, 
educació física) - - 

Aula 4t 
ESO B 

Pati (pista 
de baix) 
Dimarts 
12:50 - 
14:50 

4t 
ESO 

C 22 

1 
M. 

Vázquez 

7 
(ciències socials, 

català, anglès, física i 
química, educació 
visual i plàstica, 

tecnologia i 
tecnologies de la 

informació i la - - 
Aula 4t 
ESO C 

Pati (pista 
de baix) 

Dimecres 
12:50 - 
14:50 
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comunicació, 
matemàtiques, 
educació física) 

4t 
ESO 

D 22 - 

8 
(castellà, ciències 

socials, català, 
anglès, física i 

química, biologia i 
geologia, tecnologia i 

tecnologies de la 
informació i la 
comunicació, 

matemàtiques, 
educació física) - - 

Aula 4t 
ESO D 

Pati (pista 
de baix) 
Dijous 
12:50 - 
14:50 

1r 
BTX 

A 20 
1 

Á. Iglesias 

8 
(català, castellà, 
ciències del món 

contemporani, 
educació física, 

filosofia i ciutadania, 
llatí I, economia i 

organització 
d'empresa I, història 

del món 
contemporani, 

literatura universal - - 
Aula 1r 
BTX A 

Pati (pista 
de dalt) 
Dilluns 

8:50 - 9:50 
Gimnàs 
Dilluns 
9:50 - 
10:50 

1r 
BTX 

B 20 
1 

R. Busom 

7 
(català I, castellà I, 
anglès I, educació 

física, matemàtiques 
I, química I, filosofia i 

ciutadania) - - 
Aula 1r 
BTX B 

Pati (pista 
de dalt) 
Dimarts 

8:50 - 9:50 
Gimnàs 
Dimarts 
9:50 - 
10:50 

1r 
BTX 

C 20 
1 

P. Vias 

9 
(català I, castellà I, 
anglès I, tecnologia 
industrial I, física I, 
ciències del món 

contemporani, 
matemàtiques I, física 
I, filosofia i ciutadania) - - 

Aula 1r 
BTX C 

Pati (pista 
de dalt) 

Dimecres 
8:50 - 9:50 

Gimnàs 
Dimecres 

9:50 - 
10:50 

2n 
BTX 

A 20 

1 
M.L. 

García 

6 
(català II, història, 

història de la filosofia, 
llatí II, geografia, 

anglès II,història de 
l'art) - - 

Aula 2n 
BTX A 

 

2n 
BTX 

B 20 
1 

D. Silverio 

7 
(català II, castellà II, 

anglès II, 
matemàtiques II, 

química II, biologia II, 
ciències de la terra II, 
història de la filosofia) 

1 
vetlladora - 

Aula 2n 
BTX B 

 2n 
BTX 20 

1 
M. Muñoz 

8 
(història, castellà II, - - 

Aula 2n 
BTX C 
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C anglès II, tecnologia 
industrial II, física II, 

matemàtiques II, 
dibuix tècnic II, 

història de la filosofia) 

 
En cursiva figura el professorat sense destinació al centre pel curs 2020 - 2021 en data 23 de 

juliol 
2. Cicles formatius 

 

Criteris d’organització dels grups estables. 

D’acord amb l’estabilitat del grup s’han establert dos tipologies de grups estables: 
 

1. Grup classe, quan l’alumnat no es barreja amb alumnes procedents d’altres grups 

classe. 

2. Subgrup, quan l’agrupament en subgrups del grup classe, requereix la barreja 

d’alumnes procedents de diferents grups-classe. 

 

Seguint aquest criteri les grups estables seran els establert en el quadre següent: 

2 b. Organització dels grups estables. Cicles Formatius 

 

Torn GM/GS Nivell Cicle 

Nombre 
d’alumne

s 
Professora

t estable 

Altres 
docents 

que 
intervene

n 

Espai 
estable 

d’aquest 
grup 

1 Matí 
Grau 
mitjà Primer EMV 30 3 1 

Transport
-1 

2 
  

Segon EMV 24 2 2 
Transport

-2 

3 
  

Primer Farmàcia 30 2 5 
Sanit 1- 

4a planta 

4 
  

Segon Farmàcia 24 2 6 
Sanit 2- 

4a planta 

5 
 Grau 

superior Primer DAS 30 2 4 
Aula inf-
2a planta 

6 
  

Segon DAS 28 2 4 
Sanit-5 

3a planta 

7 
  

Primer Laboratori 30 5 3 
Sanit 1- 

4a planta 

8 

  

Segon Laboratori 27 2 3 

Aula-
taller 

estètica 

9 
Tard

a 
Grau 
mitjà Primer Estètica 30 3 1 Batx 2A 

1
0 

  

Segon Estètica 24 1 3 Batx 2B 

1
1 

  

Primer Farmàcia 30 2 4 
Sanit 3- 

4a planta 
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1
2 

  

Segon Farmàcia 25 2 4 
Sanit 2- 

4a planta 

1
3 

  

Primer 
Perruqueri

a 30 3 1 
Sanit3- 

4a planta 

1
4 

  

Segon 
Perruqueri

a 20 1 3 Aula PFI 

1
5 

 Grau 
Superio

r Primer Automoció 30 1 2 
Transport

-1 

1
6 

  

Segon Automoció 24 2 4 
Transport

-2 

1
7 

  

Primer Dietètica 30 2 3 
Aula inf-
2a planta 

1
8 

  

Segon Dietètica 26 3 3 
Sanit-5 

3a planta 

         

         

         
Grup estable=Subgrup 

 

Torn Cicle 

Grups 
classe 
d’orige

n Subgrup 

Nombre 
d’alumne

s 
Professora

t estable 

Altres 
docents 

que 
intervene

n 

Espai 
estable 

d’aquest 
grup 

1 Matí 

Grau 
mitjà 
CAI CAI A AB1 20 1 1 

Sanit 2- 
3a planta 

2 
  CAI- 

CAIB AB2 20 1 3 
Sanit 3- 

3a planta 

3 
  

CAI B AB3 20 1 2 
Sanit 4- 

3a planta 

4 
Tard

a 

Grau 
mitjà 
CAI CAI C CDE1 22 1 1 

Sanit 2- 
3a planta 

5 
  

CAC-D CDE2 22 1 1 
Sanit 3- 

3a planta 

6 
  

CAI D-E CDE-3 22 1 2 
Sanit 4- 

3a planta 

7 
  

CAI E CDE-4 22 1 2 
Sanit 1- 

3a planta 

 

Grups no estables. Cicles Formatius.  

Descripció dels grups no estables per barreja d’alumnes de diferents grups estables:  

GRUP 

Subgrup estables dels 
quals provenen els 

alumnes Matèria Docent 

Horari (nombre 
d’hores o sessions 

setmanals) Aula 
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CAI A AB1 i AB2 

Crèdit 
1 

1 (A. 
Puchol) 2 

Biblioteca 

Crèdit 
2 1 (san1B) 2 

Crèdit 
5 

1 (A. 
Artiga) 1 

Crèdit 
7 

1 (A. 
Puchol) 2 

Crèdit 
8 1 (san1A) 1 

FOL 1 (Fol1) 2 

RET 1 (Fol1) 2 

CAI B AB2 i AB3 

Crèdit 
1 

1 (A. 
Puchol) 2 

Transport1 

Crèdit 
2 

1 (A. 
Artiga) 2 

Crèdit 
5 

1 (A. 
Artiga) 1 

Crèdit 
7 

1 (A. 
Puchol) 2 

Crèdit 
8 1 (san1A) 1 

FOL 1 (Fol1) 2 

RET 1 (Fol1) 2 

CAI C CDE1 i CDE2 

Crèdit 
1 1 (san1A) 2 

Biblioteca 

Crèdit 
2 1 (san1B) 2 

Crèdit 
5 1 (san1D) 1 

Crèdit 
7 1 (san1A) 2 

Crèdit 
8 1 (san1A) 1 

FOL 
1 (P. 

Torrijos) 2 

RET 
1 (P. 

Torrijos) 2 

CAI D CDE2 i CDE3 

Crèdit 
1 

1 (O. 
Martorell) 2 

Transport1 

Crèdit 
2 1 (san1B) 2 

Crèdit 
5 1 (san1D) 1 

Crèdit 
7 1 (san1A) 2 
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Crèdit 
8 1 (san1A) 1 

FOL 
1 (P. 

Torrijos) 2 

RET 
1 (P. 

Torrijos) 2 

CAI E CDE3 i CDE4 

Crèdit 
1 1 (san1A) 2 

Transport2 

Crèdit 
2 

1 (E. 
Romero) 2 

Crèdit 
5 1 (san1D) 1 

Crèdit 
7 1 (san1A) 2 

Crèdit 
8 1 (san1A) 1 

FOL 
1 (P. 

Torrijos) 2 

RET 
1 (P. 

Torrijos) 2 

 

Indicats amb sigles figura el professorat sense destinació al centre pel curs 2020 - 2021 en data 

23 de juliol 

             

c. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu. 

- L'atenció a la diversitat de l'alumnat nouvingut es realitza a l'aula del grup. Atès que aquesta 
docència no pot suposar un augment del nombre de docents diferents, l'alumnat nouvingut serà 
atès per un docent que ja forma part de l'equip docent. Per això, pot ser que no coincideixi la 
docència del grup-classe amb la docència específica de l'alumnat nouvingut (per exemple: la 
docència de castellà per nouvinguts serà a l'hora de ciències socials o de català,). Caldrà 
preveure aquesta circumstància a l'hora d'organitzar l'aula.   
- Les codocències només es poden dur a terme si el suport a l'aula és docent d'una altra 
matèria del grup en qüestió.  

Criteris d'assignació dels suports per l'alumnat amb SIEI al nostre centre: 

- El suport de l'única alumna amb SIEI de 2n ESO recau principalment en la mitja dotació de 
SIEI i l'Orientador referent de 2n ESO 

- El suport dels vuit alumnes amb SIEI de 3r ESO recau exclusivament en la tutora de SIEI i en 
l'Educadora Social 

  
La resta de criteris pel què fa a l'atenció als alumnes amb més suport educatiu són els mateixos 
que els què consten al Projecte Curricular d'ESO:  
 

1. Alumnes nouvinguts 
L’atenció als alumnes nouvinguts és tasca de tot el professorat, però es coordina a través dels 
tutors de l’aula d’acollida. D’acord amb la dotació de plantilla, el centre dedicarà un mínim de 28 
hores lectives a l’atenció específica de l’alumnat nouvingut. 
 
a) Alumnes de llengües no romàniques i de llengües romàniques amb necessitats 
específiques de suport educatiu 
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Els alumnes nouvinguts de llengües no romàniques i els de llengües romàniques amb 
necessitats específiques de suport educatiu estaran un terç de l’horari lectiu a l’aula d’acollida, 
d’acord amb el protocol d’incorporació de l’alumne nouvingut a l’aula ordinària. 
Aquests alumnes estaran en un mateix grup en cada nivell. Faran, com a mínim, les següents 
matèries amb el grup ordinari: 
1r ESO: Matemàtiques, Anglès, Educació Visual i Plàstica, Música, Educació Física, Valors 
Ètics o Religió, Tutoria i les Optatives que tinguin afinitat amb algunes de les esmentades 
anteriorment. Total: 21 hores al grup ordinari. 
 
2n ESO: Matemàtiques, Anglès, Educació Visual i Plàstica, Música, Educació Física, Física i 
Química, Valors Ètics o Religió i Tutoria. Total: 19 hores al grup ordinari. 
 
3r ESO: Matemàtiques, Anglès, Educació Visual i Plàstica, Música, Educació Física, Física i 
Química, Valors Ètics o Religió, Tutoria i les Optatives que tinguin afinitat amb algunes de les 
esmentades anteriorment. Total: 20 hores al grup ordinari. 
 
S’hi afegiran la Biologia i Geologia (1ESO) i/o la Tecnologia (1r ESO, 2n ESO, 3r ESO) en el 
cas que el grup disposi del desdoblament amb una ràtio igual o inferior a 15 alumnes. 
 
4t ESO:  
Comunes: Matemàtiques, Anglès, Educació Física, Valors Ètics o Religió i Tutoria 
Tres de les següents optatives: Educació Visual i Plàstica, Física i Química, Tecnologia, 
Biologia i Geologia, Informàtica.  
Total: 21 hores al grup ordinari. 
 
Aquests alumnes rebran docència de castellà adaptada en cadascun dels nivells d’ESO amb la 
mateixa càrrega lectiva que la matèria del grup ordinari. 
 
b) Alumnes de llengües romàniques 
Els alumnes nouvinguts de llengües romàniques seran atesos per professorat de l’aula 
d’acollida. L’atenció tindrà com a objectiu la integració de l’alumne i l’aprenentatge de la 
llengua. 
Els alumnes cursaran la totalitat de les hores de les matèries instrumentals i l’anglès a l’aula, 
d’acord amb l’objectiu del centre de l’assoliment de les competències bàsiques. 
 
Les hores d’atenció del professorat d’acollida seran, com a mínim, les següents: 
1r ESO: Català en el grup que no té el recurs de l’itinerari de l’aula d’acollida. (3h/s) 
2n ESO: Franja flexible de Música / Educació Visual i Plàstica en els grups ordinaris (2h/s) 
3r ESO: Franja flexible de Música / Educació Visual i Plàstica en els grups d’alumnes amb ràtio 
inferior a 20 alumnes. (2h/s) 
4t ESO: Una de les tres franges de les matèries optatives (3h/s). 
 
 
A 1r. d’ESO. 
 

1. Reforç de matemàtiques  
Atesa la necessitat de millorar les competències bàsiques, en 2h/s en el grup-classe hi haurà 
docència compartida amb un professor d’orientació educativa (1h / s) i amb un docent de 
l’especialitat (1 h / s) pel treball intensiu en l’assoliment de les Competències Bàsiques de 6è. 
 
2. Anglès, castellà i català 
Atesa la necessitat de millorar les competències bàsiques, les matèries d’anglès, català i 
castellà estaran desdoblades en tot l’horari lectiu agrupant els alumnes d’acord amb el nivell 
d’assoliment competencial. Aquest agrupament és flexible i independent en cadascuna de les 
matèries. 
 
3. Anglès 
A la matèria d'anglès s'incorporarà un auxiliar de conversa dins l'aula en cadascun dels grups i 
d’acord amb la seva assignació laboral. 
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4. Científico-tecnològica 
 
Atesa la necessitat de millorar les competències bàsiques i la competència digital, s’assignarà 
una hora de la franja d’optatives a la matèria de Biologia  i Geologia per reforçar aquests 
aspectes. 
 
A 2n d’ESO 
 

1. Competències bàsiques de matemàtiques 
La programació de la matèria de matemàtiques ha de tenir com a objectiu el treball per 
l’assoliment de les competències bàsiques. 
A partir del tercer trimestre es treballaran específicament activitats orientades a la realització de 
les proves externes de competències bàsiques emprant els models de l’avaluació diagnòstica 
de 3r d’ESO de cursos anteriors. 
Atesa la necessitat de millorar les competències bàsiques i d’atendre als diferents ritmes 
d’aprenentatge a l’aula, en 1h/s en el grup-classe hi haurà docència compartida amb un 
professor d’orientació educativa (1h / s). En el cas dels grups amb alumnes amb més 
necessitat de suport educatiu, s’hi afegirà la codocència d’un amb un docent de l’especialitat (1 
h / s) pel treball intensiu en l’assoliment de les Competències Bàsiques de 6è. 
 

2. Reforç de català i castellà 
Atesa la necessitat de millorar les competències bàsiques, s’augmentarà una hora setmanal la 
càrrega lectiva de les matèries comunes de castellà i català. Aquestes dues hores seran 
assignades des de la franja d’optatives. 
Atesa la necessitat de millorar les competències bàsiques i d’atendre als diferents ritmes 
d’aprenentatge a l’aula, en 1h/s en el grup-classe hi haurà docència compartida amb un 
professor d’orientació educativa en les matèries de català i de castellà en cadascun dels grups.  
 

3. Reforç d’anglès 
Atesa la necessitat de millorar les competències bàsiques, tots els grups tindran una hora de 
desdoblament encara que per ràtio no sigui prescriptiu. 
 

4. Anglès 
A la matèria d'anglès s'incorporarà un auxiliar de conversa dins l'aula en cadascun dels grups i 
d’acord amb la seva assignació laboral. 
 

5. Optativa de suport al pla d’acció tutorial (1r ESO) 
Per tal de potenciar la competència social i donar suport al pla d’acció tutorial, a 1r ESO el 
professorat d’orientació educativa impartirà una matèria optativa d’1h. Els diferents objectius i 
projectes (prevenció de l’assetjament, tutoria entre iguals, ús adequat de les noves tecnologies, 
etc) estaran determinats pel departament d'orientació educativa. 
 
 

6. Optatives de 3r ESO 
S’oferirà una matèria optativa de reforç d’anglès a l’alumnat nouvingut de llengua romànica, 
preferentment al que porti més d’un any al Sistema Educatiu de Catalunya, o quan ja no tingui 
la categorització de nouvingut i porti menys de 4 anys al SEC. 
S’oferirà una matèria optativa de reforç de castellà a l’alumnat nouvingut de llengua no 
romànica que s’hagi incorporat al grup ordinari, o que ja no tingui la categorització de nouvingut 
i porti menys de 4 anys al Sistema Educatiu de Catalunya. 
 

 

d. Organització de les entrades i sortides  
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L’Institut Pedraforca està situat en el barri de la Florida a l’Hospitalet de Llobregat, una zona de 

possible alta incidència de la pandèmia. Per tant, en tot moment, és obligatori l’ús correcte de 

la mascareta, cobrint totalment nas i boca, a partir de l’accés al centre.  

 

Tots els membres de la comunitat educativa que es treguin la mascareta, o no se la col·loquin 

correctament, dins les instal·lacions de l’Institut Pedraforca ho fan sota la seva pròpia 

responsabilitat i contravenint les disposicions sanitàries. En cas de l’alumnat, la seva conducta 

pot suposar l’obertura d’expedient disciplinari.  

 

L’Institut Pedraforca disposa de quatre accessos hàbils per tal de fer les entrades i sortides del 

centre. No podem contemplar-ne més donat que a les aules només s’hi pot accedir per dues 

escales i obrir més accessos no ajudaria a un accés més ràpid de l’alumnat al centre. Els quatre 

accessos hàbils són els següents: 

- Accés a l’edifici per consergeria. 

- Accés a l’edifici pel portal de la pista i entrada pel vestíbul. 

- Accés a l’edifici pel portal de la pista i entrada per la porta d’emergència. 

- Accés a l’edifici pel portal de la pista i entrada pels tallers. 

 

Normes d’accés al centre: 

 

1. La plantilla del centre emprarà la porta d’accés per consergeria o el portal d’accés a la 

pista si l’accés per consergeria està tancat, coincidint amb els períodes d’accés 

d’alumnat.  

1.1. Hi accedirà amb la mascareta posada i es rentarà les mans amb gel en accedir al 

centre. D’aquesta manera, podrà accedir més àgilment al centre en qualsevol 

moment, sense barrejar-se amb l’accés de l’alumnat.  

1.2. Establirem controls de temperatura per a la plantilla del centre. Donat que la plantilla 

del centre és corresponsable d’evitar l’expansió del virus, no es permetrà l’accés de 

professorat o altres treballadors del centre amb febre.  

1.3. El personal de l’Institut Pedraforca ha de rentar-se les mans: 

1.3.1. A l’arribada al centre. 

1.3.2. Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments. 

1.3.3. Abans i després d’anar al WC. 

1.3.4. Abans i després de sortir al pati. 

1.3.5. Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

2. L’alumnat que hagi d’accedir  a l’escala del costat bar utilitzarà l’accés portal de la pista 

/ vestíbul .  

2.1. Hi accedirà amb la mascareta posada i es rentarà les mans amb gel en accedir al 

centre.  

2.2. Utilitzarà aquesta escala l’alumnat amb espai assignat ubicat més al costat de l’escala 

costat bar.  

2.3. Establirem controls de temperatura per a l’alumnat del centre. La presa de 

temperatura és obligatòria. És responsabilitat del personal de consergeria. Hi 

col·laboraran la direcció del centre, el professorat i la resta de personal de centre. 

Donat que les famílies, en el cas d’alumnes menors d’edat, o l’alumnat major d’edat 

són corresponsables en la lluita contra l’expansió del virus, han de comprovar 

diàriament que no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19. Un d’aquest 
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símptomes és la febre. Per tant, no es permetrà l’accés d’alumnat amb febre a les 

aules del centre. S’informarà les famílies de la situació i l’alumne/a haurà de tornar a 

casa, a menys que mostri una simptomatologia greu. Donada l’obligatorietat de 

prendre la temperatura a casa, les famílies, en cas de menors d’edat, i l’alumnat 

major d’edat, seran advertides per escrit de la seva actitud, que atempta greument 

contra la salut de la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca. Aquesta conducta 

pot suposar l’obertura d’expedient disciplinari.  En cas de força major, el control de 

temperatura serà aleatori. 

2.4. En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19, les famílies, o 

l’alumnat major d’edat, comunicarà aquesta circumstància immediatament al seu 

tutor/a mitjançant correu electrònic. La falsedat en les comunicacions de malaltia és 

motiu d’expedient disciplinari. 

2.5. Passat el punt de control, l’alumnat mantindrà una distància de seguretat d’1,5 

metres fins arribar  a la seva aula. 

 

3. L’alumnat que hagi d’accedir  a l’escala del costat tallers utilitzarà l’accés portal de la 

pista / porta d’emergència .  

3.1. Utilitzarà aquesta escala l’alumnat amb espai ubicat més al costat de l’escala costat 

tallers.  

3.2. Hi accedirà amb la mascareta posada i es rentarà les mans amb gel en accedir al 

centre. Establirem controls de temperatura per a l’alumnat del centre. Passat el punt 

de control, l’alumnat mantindrà una distància de seguretat d’1,5 metres fins arribar  a 

la seva aula. 

3.3. Establirem controls de temperatura per a l’alumnat del centre. És responsabilitat del 

personal de consergeria. Hi col·laboraran la direcció del centre, el professorat i la 

resta de personal de centre. Donat que les famílies, en el cas d’alumnes menors 

d’edat, o l’alumnat major d’edat són corresponsables en la lluita contra l’expansió del 

virus, han de comprovar diàriament que no presenten símptomes compatibles amb la 

COVID-19. Un d’aquest símptomes és la febre. Per tant, no es permetrà l’accés 

d’alumnat amb febre. Haurà de tornar a casa.  En cas de força major, el control de 

temperatura serà aleatori. 

3.4. En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19, les famílies, o 

l’alumnat major d’edat, comunicarà aquesta circumstància immediatament al seu 

tutor/a mitjançant correu electrònic. La falsedat en les comunicacions de malaltia és 

motiu d’expedient disciplinari. 

3.5. Passat el punt de control, l’alumnat mantindrà una distància de seguretat d’1,5 

metres fins arribar a l’espai que tingui assignat. 

 

4. L’alumnat d’EMV, Automoció i PFI-PTT accedirà al centre pel porto de la pista i a 

l’edifici pels tallers d’automoció.  

4.1. Hi accedirà amb la mascareta posada i es rentarà les mans amb gel en accedir al 

centre. 

4.2. Establirem controls de temperatura per a l’alumnat del centre. És responsabilitat del 

personal de consergeria. Hi col·laboraran la direcció del centre, el professorat i la 

resta de personal de centre. Donat que les famílies, en el cas d’alumnes menors 

d’edat, o l’alumnat major d’edat són corresponsables en la lluita contra l’expansió del 

virus, han de comprovar diàriament que no presenten símptomes compatibles amb la 
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COVID-19. Un d’aquest símptomes és la febre. Per tant, no es permetrà l’accés 

d’alumnat amb febre a les aules del centre. S’informarà les famílies de la situació i 

l’alumne/a haurà de tornar a casa, a menys que mostri una simptomatologia greu. 

Donada l’obligatorietat de prendre la temperatura a casa, les famílies, en cas de 

menors d’edat, i l’alumnat major d’edat, seran advertides per escrit de la seva 

actitud, que atempta greument contra la salut de la comunitat educativa de l’Institut 

Pedraforca. En cas de força major, el control de temperatura serà aleatori. 

4.3. En cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19, les famílies o l’alumnat 

major d’edat, comunicarà aquesta circumstància immediatament al seu tutor/a 

mitjançant correu electrònic. La falsedat en les comunicacions de malaltia és motiu 

d’expedient disciplinari. 

4.4. Passat el punt de control, l’alumnat mantindrà una distància de seguretat d’1,5 

metres fins arribar  a l’espai que tingui assignat. 

 

5.   Els espais assignats per a l’alumnat es trobaran oberts per tal d’evitar aglomeracions 

en els passadissos del centre i, conseqüentment, dificultar l’expansió de la pandèmia. 

 

6. L’alumnat que no arribi amb puntualitat haurà d’accedir per consergeria, una vegada 

finalitzat l’accés següent al seu torn. L’accés per consergeria implica sempre un retard. 

Donada la necessària corresponsabilitat de l’alumnat en aquest Pla d’acció COVID, 

l’alumne/a ha d’extremar la puntualitat i no acostar-se al centre si no hi pot accedir 

puntualment. 

 

7. Donat que no podem utilitzar la biblioteca per a l’alumnat que hi accedeix amb retard, 

tot l’alumnat ha de poder accedir a l’aula o espai assignat.  

 

8. La plantilla i l’alumnat del centre abandonarà el mateix pel mateix accés per on hi 

accedí. L’alumnat es rentarà les mans a l’aula on es trobi en finalitzar el seu horari 

lectiu presencial per tal de fer més àgil la sortida del centre. 

 

9. L’alumnat de l’Institut Pedraforca ha de rentar-se les mans: 

9.1. A l’arribada i a la sortida del centre 

9.2. Abans i després dels àpats 

9.3. Abans i després d’anar al WC 

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

 

10. Accés dels grups d’ESO i Batxillerat. 

 

GRUPS. 
NIVELL 
GRUP TIPUS ACCÉS 

 
HORA D’ENTRADA I 
DE SORTIDA 

1r ESO A-B-C 
Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 8:00 - 14:30 

2n ESO A-B-
C 

Entrada per porta d'emergència 
(amb mascareta) 8:30 - 15:00 

3r ESO B – C 
Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 8:10 - 14:40 
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3r ESO A - D 
Entrada per porta d'emergència 
(amb mascareta) 8:10 - 14:40 

4t ESO C - D 
Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 8:20 - 14:50 

4t ESO A - B 
Entrada per porta d'emergència 
(amb mascareta) 8:20 - 14:50 

1r BTX A - B 
– C 

Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 8:50 - 14:20 

2n BTX A - B 
– C 

Entrada per porta d'emergència 
(amb mascareta) 8:50 - 14:20 

 

11. Accés dels grups de Cicles Formatius 

GRUPS TIPUS ACCÉS 
HORA D’ENTRADA 

I DE SORTIDA DESCANSOS 

CAI A i B 
Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 

8:40- 14:00 (excepte 
dimecres) 
8:40- 12:50 (dimecres) 

10:40-10:50 i 12:50-13:00 
(excepte dimecres) 
10:40-10:50 (dimecres) 

DAS 1r i 2n 

Entrada per porta 
d'emergència 
(amb mascareta) 

8:40- 14:00 (excepte 
dimecres) 
8:40- 12:50 (dimecres) 

10:40-10:50 i 12:50-13:00 
(excepte dimecres) 
10:40-10:50 (dimecres) 

EMV 1r i 2n 

Entrada per taller 
d'automoció (amb 
mascareta) 

8:00- 14:30 (excepte 
dimecres) 
8:00- 13:30 (dimecres) 11:00-11:30 

Farmàcia matí 
1r i 2n 

Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 

9:00- 14:20 (excepte 
dimecres) 
9:00- 13:10 (dimecres) 

11:00-11:10 i 13:10-13:20 
(excepte dimecres) 
11:00-11:10 (dimecres) 

Laboratori 1r i 
2n 

Entrada per porta 
d'emergència (amb 
mascareta) 

9:00- 14:20 (excepte 
dimecres) 
9:00- 13:10 (dimecres) 

11:00-11:10 i 13:10-13:20 
(excepte dimecres) 
11:00-11:10 (dimecres) 

Estètica 1r i 2n 
Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 

15:10- 20:30 (excepte 
dimecres) 
16:10- 20:20 
(dimecres) 

17:10- 17:20 i 19:20-19:30 
(excepte dimecres) 
18:10- 18:20 (dimecres) 

Perruqueria 1r 
i 2n 

Entrada per porta 
d'emergència (amb 
mascareta) 

15:10- 20:30 (excepte 
dimecres) 
16:10- 20:20 
(dimecres) 

17:10- 17:20 i 19:20-19:30 
(excepte dimecres) 
18:10- 18:20 (dimecres) 

CAI C, D, E 
Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 

15:20- 20:40 (excepte 
dimecres) 
16:20- 20:30 
(dimecres) 

17:20- 17:30 i 19:30-19:40 
(excepte dimecres) 
18:20- 18:30 (dimecres) 

Dietètica 1r i 
2n 

Entrada per porta 
d'emergència (amb 
mascareta) 

15:20- 20:40 (excepte 
dimecres) 
16:20- 20:30 
(dimecres) 

17:20- 17:30 i 19:30-19:40 
(excepte dimecres) 
18:20- 18:30 (dimecres) 

Farmàcia tarda 
1r i 2n 

Entrada per vestíbul (amb 
mascareta) 

15:30- 20:50 (excepte 
dimecres) 
16:30- 20:40 
(dimecres) 

17:30- 17:40 i 19:40-19:50 
(excepte dimecres) 
18:30- 18:0 (dimecres) 

Automoció 1r i 
2n 

Entrada per taller 
d'automoció (amb 
mascareta) 

15:00- 21:30 (excepte 
dimecres) 
16:00- 21:30 18-18:30 
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(dimecres) 

 

 

 

12.       Accés del grup del PFI-PTT, que compartim amb l’Institut Provençana. 

 

GRUPS TIPUS ACCÉS 
HORA D’ENTRADA I 

DE SORTIDA DESCANSOS 

PFI 
Entrada per taller del PFI 
(amb mascareta) 

8:30- 14:00 (dilluns) 
10:30-13:30 (dimarts) 
8:30- 13:30 (dimecres) 

11:30-12:00 (dilluns, dimarts 
i dimecres) 

  

  

e. Organització de l’espai d’esbarjo 

  

1. Els grups de 1r i 2n d’ESO tendran un descans de 30 minuts i accediran a la pista o al 

pati. Durant la seva estada al pati els grups han de mantenir-se separats en les àrees 

sectoritzades (EF, PE). Preferentment, continuaran amb les mascaretes posades. 

Hauran d’utilitzar-les quan hagin de sortir de les zones sectoritzades.  

2. Els grups de 3r i 4t de l’ESO tendran dos descansos (un de 10 i un de 20 minuts). 

L’alumnat de 3r i 4t d’ESO romandrà a les aules en el descans de 10 minuts i accediran 

al pati en el de 20 minuts.  

2.1. L’alumnat de postobligatòria no podrà accedir al pati, excepte per portar a terme 

l’educació física o, si en circumstàncies excepcionals,  la direcció del centre 

n’autoritza la seva presència.  

2.2. L’alumnat de postobligatòria no podrà abandonar l’Institut Pedraforca el curs 

2020-21.  

2.3. L’alumnat de postobligatòria haurà de romandre en la seva aula o espai assignat. 

2.4. Aquesta mesura serà revisable en funció de l’evolució pandèmia en el barri de la 

Florida i en el conjunt de l’Hospitalet de Llobregat. 

2.5. Per tal que sigui d’aplicació el punt anterior, les famílies haurien d’autoritzar 

prèviament la sortida de l’alumnat menor d’edat. 

3. Ocupació de la pista i el pati, en temps d’esbarjo, per part de l’alumnat d’ESO: 

Curs - Nivell – 
Grup Espai 

1r ESO A Espai 1 EF pati d'11:00 a 11:30 h  

1r ESO B Espai 2 PE pati d'11:00 a 11:30 h  

1r ESO A Pista d'11:00 a 11:30 h 

2n ESO A Espai 1 EF pati d'11:30 a 12:00 h 

2n ESO B Espai 2 PE pati d'11:30 a 12:00 h 

2n ESO C Pista d'11:30 a 12:00 h 

3r ESO A Espai 1 EF pati de 12:20 a 12:40 h 

3r ESO B Espai 2 PE pati de 12:20 a 12:40 h 
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3r ESO C Espai 1 EF pista de 12:20 a 12:40 h 

3r ESO D Espai 2 PE pista de 12:20 a 12:40 h 

4t ESO A Espai 1 EF pati de 10:20 a 10:40 h 

4t ESO B Espai 2 PE pati de 10:20 a 10:40 h 

4t ESO C Espai 1 EF pista de 10:20 a 10:40 h 

4t ESO D Espai 2 PE pista de 10:20 a 10:40 h 

 

 

f. Relació amb la comunitat educativa  

 

1. Mentre duri l’emergència sanitària derivada de la COVID-19, l’Institut Pedraforca optarà 

per les reunions telemàtiques, sempre que sigui possible: 

 

1.1. Les reunions de Claustre seran sempre telemàtiques. 

1.2. Les reunions de Consell Escolar seran telemàtiques. Els membres del Consell escolar 

podran demanar d’assistir-hi presencialment, en les condicions establertes en el punt 

1.3. En general, la sessió presencial es durà a terme a la biblioteca o al despatx del 

Director del centre. 

1.3. Per a les reunions de departament, optarem per les reunions telemàtiques, excepte 

quan, per qüestions horàries aquesta opció esdevingui impossible, es pugui garantir la 

distància de seguretat d’1,5 metres, en un espai ventilat i amb ús de mascareta i 

l’autorització de la direcció del centre. 

1.4. Per altes reunions del personal del centre, quan el nombre de persones convocades 

sigui inferior a 10 persones, sempre que quedi descartada l’opció telemàtica, optarem 

per les reunions presencials. En aquest cas, sempre s’ha de poder garantir la distància 

de seguretat d’1,5 metres,  i un espai ventilat. Totes les persones assistents han de 

portar mascareta. Per a aquestes reunions és necessària l’autorització del director del 

centre. 

1.5. Aquestes mesures seran revisables en funció de l’evolució de la crisi sanitària en el 

barri de la Florida i en el conjunt de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta 

modificació serà informada a la comunitat educativa mitjançant un correu electrònic 

del director del centre. 

1.6. Les reunions amb les famílies són preferentment telemàtiques. 

1.6.1. Si no poden ser telemàtiques, optarem per fer-les telefòniques. 

1.6.2. Només en casos excepcionals,  optarem per les entrevistes presencials. En 

aquest cas, només podrà accedir al centre un/a responsable per cada 

alumne/a. 

1.6.3. La persona que convoqui a les famílies és responsable de posar en 

coneixement de les famílies aquesta circumstància. 

1.6.4. La persona que convoqui a les famílies és responsable de posar en 

coneixement del personal de consergeria aquesta circumstància. 

1.6.5. És responsabilitat  del personal de consergeria evitar l’accés al centre de tota 

persona no autoritzada prèviament. 

1.6.6. Les reunions de presentació del curs a les famílies es faran en format 

telemàtic. Amb autorització del director del centre, es podrà optar per una 
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reunió parcialment presencial, amb mascareta i un màxim de 9 familiars amb 

cita prèvia.  

 

2. Mentre duri l’emergència sanitària derivada de la COVID-19, l’Institut Pedraforca optarà 

per la màxima restricció d’accés al centre: 

 

2.1. Com a principi general, l’accés al centre està permès al personal habitual del centre, a 

l’alumnat i a l’AMPA.  

2.2. També tenen consideració de personal del centre les persones que hi realitzin 

activitats de monitoratge o de pràcticum docent.  

2.3. En el cas de l’alumnat, la permanència al centre es limita al seu horari lectiu o 

d’activitat extraescolar. 

2.4. Les altres persones que esporàdicament hagin d’accedir al centre han de tenir cita 

prèvia. La comunicació al personal de consergeria de la vinguda d’una persona en hora 

i data senyalada es considera cita prèvia. La persona convocant és responsable 

d’informar a consergeria i d’acompanyar en tot moment dins el centre a la persona 

convocada. 

2.5. El cap de manteniment ha d’informar, mitjançant WhatsApp,  a la direcció del centre 

de la seva entrada i de la seva sortida del centre. 

2.6. S’exclouen del punt 2.4. les persones que hagin d’acudir justificadament  a la 

secretaria del centre. 

2.7. S’exclou del punt 2.4. el pare, mare o tutor legal que hagi d’acudir a l’AMPA, dins el 

seu horari d’atenció al públic. 

2.8. El personal de consergeria prendrà la temperatura a totes les persones que 

accedeixen al centre. Ningú pot accedir al centre amb febre. En començar la seva 

jornada laboral els matins, el personal de consergeria ha de prendre la temperatura al  

personal de neteja o el cap de manteniment que hi puguin haver arribat abans de les 

07.30.  

Les reunions de presentació del curs a les famílies es faran preferentment en format 

telemàtic. 

 

3. Mentre duri l’emergència sanitària derivada de la COVID-19, l’Institut Pedraforca es 

comunicarà a amb la comunitat educativa de la següents formes: 

3.1. El mitjà preferent de comunicació entre les persones tutores i les famílies és el correu 

electrònic familiar de centre. 

3.2. Mitjançant el correu electrònic familiar de centre es trametran a les famílies els 

horaris, el calendari del centre, les qualificacions, les informacions sobre la matrícula 

al centre i la informació oficial rellevant del centre. 

3.3. Les famílies tindran coneixement del document drive on es trobaran totes les tasques 

que hagin de portar a terme el seus fills/filles menors d’edat i les seves respectives 

dates de lliurament.  

3.4. La comunicació general del centre arriba a la totalitat de la comunitat educativa 

mitjançant el web i l’Instagram del centre.  

3.5. En cas de confinament, a més, redactarem un “Full Informatiu” amb periodicitat 

setmanal. 

3.6. És responsabilitat de les persones tutores fer coneixedores les famílies i el seu 

alumnat dels mitjans de comunicació oficials del centre. 
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3.7. Per tal d’evitar possibilitats de contagi de la malaltia, no repartirem circulars o altres 

fulls amb informació en paper. 

 

 

 

 

g. Servei de menjador. 

 

La cantina del centre romandrà tancada fins nou avís i acord entre la direcció del centre i el 

concessionari del servei. 

 

Fora del seu horari lectiu cap alumne/a pot romandre dins el centre. 

 

El menjador de professorat estarà obert només de 10.00 a 12.00 de 13.00 a 16.00 i de 17.00 a 

19.00 amb limitació d’aforament a 5 persones. La mateixa limitació d’aforament i horaris 

s’estableix per a la terrassa ubicada a continuació. 

 

 

h. Pla de neteja  

Els principis bàsics del Pla de neteja de l’Institut Pedraforca són: 

                                    
1.1.   És responsabilitat de l’empresa Oressa elaborar un Pla de neteja i desinfecció per tal de 

garantir la correcta neteja i desinfecció  dels diferents espais sense incórrer en sobrecostos 

injustificats. Aquest pla l’ha de validar la direcció del centre abans del 10 de setembre de 2020.  

1.2. És responsabilitat del personal de l’empresa Oressa el 2020 portar a terme la neteja i 

desinfecció (en aquest ordre) diària dels espais on es duguin a terme activitats lectives abans 

del seu ús.  L'empresa Oressa haurà de tenir en compte que la ventilació es tant important com 

la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones.  

1.3. És responsabilitat del personal de l’empresa Oressa el 2020 portar a terme la neteja dels 

espais on es duguin a terme activitats lectives abans del seu ús per un nou grup.  A la porta de 

cada aula s'hi haurà d'indicar la planificació de quan haurà de ser netejada i desinfectada cada 

dia de la setmana, segons la seva ocupació. 

1.4. És responsabilitat del personal de l’empresa Oressa la ventilació diària dels diferents espais 

tres vegades al dia (una abans de les 8.00, una altra entre les 14.30 i les 15.00 i una altra abans 

de les 21.30) per un espai mínim de deu minuts.  

1.5. Nogensmenys, en aquesta tasca hi col·laborarà la comunitat educativa de l’Institut 

Pedraforca pel que fa a les aules i altres espais assignats a alumnes. Les finestres de les aules 

quedaran obertes, com a mínim, deu minuts durant la primera activitat lectiva del dia i la 

darrera d’un grup. Es recomana dur a terme totes les activitats lectives del centre amb la porta 

de l’aula i les seves finestres obertes. 

1.6.  Nogensmenys, en aquesta tasca hi col·laborarà la comunitat educativa de l’Institut 

Pedraforca pel que fa als altres espais del centre. Es recomana dur a terme totes les activitats 

amb la porta de l’espai i les seves finestres obertes.  

1.7. El personal de l’empresa Oresssa ha de procurar la neteja intensiva de: manetes i poms de 

portes i finestres; baranes i passamans, d’escales i ascensors; superfície de taulells i 

mostradors;  cadires i bancs; grapadores i altres utensilis d’oficina; aixetes; botoneres dels 

ascensors. 
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1.8.  Malgrat que la utilització de l’ascensor està restringida per tractar-se d’un espai tancat i 

reduït pel qual se’n desaconsella l’ús, l’empresa Oressa el netejarà i desinfectarà dues vegades 

al dia.   

1.9.  El personal de l’empresa Oresssa ha de procurar la neteja intensiva del material electrònic 

amb un drap humit amb alcohol propílic de 70 graus. Han de netejar-se dues vegades cada dia 

ordinadors, sobretot teclats i ratolins, telèfons i comandaments a distancia, interruptors 

d’aparells electrònics, altres interruptors i  fotocopiadores. També es pot utilitzar un drap net 

humitejat amb alcohol (etílic) de 70%. 

1.10. El personal de l’empresa Oressa ha d’utilitzar només els desinfectants apropiats i amb 

mesura, donat que l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions. 

L'empresa Oressa haurà de facilitar a la direcció del centre un llistat amb els productes que 

utilitzaran, i quin ús en faran de cada producte abans de l'1 de setembre. 

1.11. El personal de l’empresa Oressa ha d’utilitzar els productes seguint les indicacions de les 

etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades. La Direcció de l'Insitut Pedraforca ha 

de disposar d'aquest llistat amb les fitxes tècniques corresponents abans de l'10 de setembre. 

1.12.       El personal de l’empresa Oressa ha de portar a terme la neteja i desinfecció (en aquest 

ordre) tres vegades al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb 

alta freqüència com lavabos, vestidors, biblioteca, sales on es duguin a terme reunions 

successives, la sala de professorat, el menjador de professorat, els accessos al centre, el 

vestíbul, la consergeria, la secretaria i la direcció del centre.  

1.13.       Els diferents departaments didàctics i la sala de professorat es netejaran dues vegades 

al dia.  

1.14.       La resta de la comunitat educativa de l’Institut Pedraforca participa de la neteja dels 

diferents espais, extremant la cura i ajudant en la ventilació, desinfecció i neteja dels 

mateixos.  

1.15. El personal de neteja de l'empresa Oressa haurà de reposar els gels  hidroalcohòlics en 

els recipients que es troben situats en diferents espais del centre. El subministrament dels gels 

és responsabilitat de l'Institut Pedraforca. 

1.16. La gestió dels residus que es recicles habitualment al centre ha de ser extremadament 

eficient el curs 2020-21. Els responsables de la seva gestió han de procurar dipositar-los en el 

seu recipient immediatament i no emmagatzemar-los per períodes de temps excessiu. En cap 

cas, han d’emmagatzemar-se per un període superior a un mes. Les persones encarregades del 

reciclatge de recursos hauran de presentar abans del 14 de setembre de 2020 la seva proposta 

d'actuació per al curs 2020-21. 

1.17. A partir de gener de 2021 se n’encarregarà d’aquestes tasques l’empresa guanyadora de 

la licitació per al nou contracte de neteja de l’Institut Pedraforca. 

 

              i. Transport. 

 

1. L’Institut Pedraforca no disposa de servei de transport. 

2. En el cas de sortides de suport a la tasca docent, optarem, sempre que sigui possible, 

pel transport a peu. 

3. Si no és possible el transport a peu, optarem pel transport en autocar, utilitzat per un 

únic grup estable de convivència.  

4. La utilització de la mascareta serà indispensable mentre duri el desplaçament. 

5. L’alumnat i el professorat acompanyant hauran de mantenir la màxima distància de 

seguretat dins l’autocar. 
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6. No es poden reservar transports d’alumnat sense l’aprovació anterior de la sortida que 

els motiva. Conseqüentment, qualsevol pagament que se'n derivi és responsabilitat 

única i exclusiva de la persona que n’efectuï la reserva. 

 

j.Extraescolars i acollida. 

 

1. Totes les activitats extraescolars, a l’interior de l’edifici Pedraforca, es duen a terme 

amb mascareta. 

2. En cap cas, donat que les persones participants pertanyen a diferents grups de 

convivència estable, ningú es pot treure la mascareta durant el desenvolupament de 

l’activitat extraescolar. 

3. Donada l’evolució de la pandèmia, iniciarem totes les activitats extraescolars en format 

telemàtic. 

4. Les activitats extraescolars del curs 2020-21 han de preveure la seva reconversió en 

presencials en funció de l’evolució de la pandèmia. 

5. Durant la primera sessió de l’activitat, la persona responsable de l’activitat 

extraescolar exposarà a l’alumnat com es duria a terme l’activitat extraescolar 

telemàticament i presencial, en cas de disposar-ho així la direcció del centre. 

6. Aquestes opcions hauran estat acordada amb la direcció del centre abans de l’inici de 

l’activitat. 

7. L’oferiment d’activitats esportives en franja de tarda encara no l’hem tancada i, per 

això, no està inclosa en la versió actual d’aquest document (18.09.20) 

8. L’adopció de l’opció telemàtica, en cap cas, suposarà la interrupció del servei. 

extraescolar. 

9. A continuació, hi incloem els TEAs previstos, hores d’ara (18.09.20), per a l’ESO per al 

curs 2020-21: 

Hores 

Dilluns 

 

Dimarts 

 

Dimecres 

 

Dijous  

 

15.30-16-30 
        

Coordinació 
 

Coordinació 

 

 

16.30-17.30h 

Reforç 

(Glifing) 

1ESO 

Reforç (TEA) 

1ESO 

Reforç 

(Glifing) 

1ESO  

Reforç (TEA) 

1ESO 

17.30-18.30h 

Reforç (TEA) 

2ESO 

Reforç (TEA) 

3ESO 

Reforç (TEA) 

2ESO 

Reforç (TEA) 

3ESO  

18.30- 

19.30h 

Reforç (TEA) 

4ESO 

Reforç Anglès 

4ESO  

Reforç (TEA) 

4ESO 

Reforç Anglès 

4ESO 
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k. Activitats complementàries  

 

1.  Totes les activitats complementàries es duen a terme amb mascareta. 

2.En cap cas, ningú es pot treure la mascareta durant el desenvolupament de l’activitat 

complementària. 

3. Les activitats complementàries del curs 2020-21 han de preveure la seva reconversió en 

telemàtiques en funció de l’evolució de la pandèmia. 

4.La supressió de l’activitat complementària, per mor de l’evolució de la COVID-19, no pot 

suposar cap cost per part de l’Institut Pedraforca.  

5.La persona responsable de l’activitat complementària acordarà amb l’empresa 

subministradora del servei l’anul·lació de la sortida, per mor de l’evolució de la COVID-19, 

sense cap cost per part de l’Institut Pedraforca. 

6.En qualsevol cas, cal tenir en compte el següent per tal de preparar les sortides de suport  a 

la tasca docent del curs 2020/21: 

6.1. Està en vigor la prohibició de sortides decretada l'11 de març de 2020 pel director del 
centre. Per tant, qualsevol reserva d'activitat és nul·la de ple dret. Conseqüentment, qualsevol 
pagament que se'n derivi és responsabilitat única i exclusiva de la persona que efectuï la 
reserva. 
6.2. Es planificaran a partir de gener de 2020. Aquesta mesura es replantejarà en funció de 

l’evolució de la pandèmia.  
6.3. Les sortides són per grup de convivència. Per tant, dos grups no poden sortir el mateix dia 
al mateix lloc. 
6.4. Les sortides de departament han d'anar vinculades a la programació didàctica i al 
compromís d'elaboració d'una notícia i reportatge gràfic. 
6.5. La proposta de sortida ha de venir acompanyada d'una proposta de substitució telemàtica 
per tal de poder decidir quina de les dues opcions és més convenient en funció de l'evolució de 
la pandèmia. 
6.6. Les sortides el curs 2020-21 han de imprescindibles i portar-se a terme amb les màximes 
condicions sanitàries. Necessàriament, mentre duri l'emergència sanitària, seran molt menys 
nombroses que en cursos anteriors. 

 

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

 

1. Les reunions els òrgans unipersonals i col·lectius de govern es portaran a terme 

telemàticament sempre que sigui possible: 

 

1.1. Les reunions de Claustre seran sempre telemàtiques. 

1.2. Les reunions de Consell Escolar seran telemàtiques a menys que la totalitat de les persones 

convocades així ho demanin. Quan diverses persones convocades es trobin al centre, el 

director del centre podrà permetre una convocatòria híbrida d’aquella sessió del Consell 

Escolar en concret. Per tal que això sigui possible el director i el secretari hi ha d’assistir en 

forma presencial. La resta de les persones convocades seguiran la sessió telemàticament. 

1.3 Per a les reunions de departament, optarem per les reunions telemàtiques, excepte quan, 

per qüestions horàries aquesta opció esdevingui impossible. En aquests casos, haurem de 

garantir la distància de seguretat d’1,5 metres entre les persones assistents, ubicar-la en 

un espai ventilat i garantir l‘ús de mascareta per part de totes les persones assistents. En 
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aquests casos, és necessària l’autorització expressa del director del centre, sempre que no 

hi consti en el quadre resum que hi apareix en el punt 1.12. 

1.4. Per altes reunions del personal del centre, quan el nombre de persones convocades sigui 

inferior a 10 persones, sempre que quedi descartada l’opció telemàtica, optarem per les 

reunions presencials.  En aquests casos, haurem de garantir la distància de seguretat d’1,5 

metres entre les persones assistents, ubicar-la en un espai ventilat i garantir l‘ús de 

mascareta per part de totes les persones assistents. En aquests casos, és necessària 

l’autorització expressa del director del centre, sempre que no hi consti en el quadre resum 

que hi apareix en el punt 1.12.  

1.5. La persona convocant de la reunió és la responsable del manteniment de les condicions 

sanitàries establertes en els punts 1.3. i 1.4. 

1.6. La consideració d’una reunió com telemàtica o presencial serà revisable en funció de 

l’evolució de la crisi sanitària en el barri de la Florida i en el conjunt de la ciutat de 

l’Hospitalet de Llobregat. Aquestes modificació serà informades a la comunitat educativa, 

mitjançant un correu electrònic del director del centre. 

1.7. Donada la consideració anterior, les reunions telemàtiques setmanals tenen la 

consideració de presencials. La persona convocant és responsable de fer constar les 

absències a les reunions telemàtiques. Aquestes absències han de justificar-se en la 

mateixa manera que les presencials.   

1.8. Per a les reunions de més de 20 persones, optarem sempre per l’opció telemàtica.  

1.9. Si no es pot trobar un lloc adequat, totes les reunions presencials se substituiran per 

reunions telemàtiques.  

1.10. Si l’evolució de la pandèmia suposa el tancament del centre, les reunions presencials 

se substituiran per telemàtiques. Les reunions telemàtiques es mantindran en el seu horari 

habitual. 

1.11. La persona responsable de les convocatòries presencials és la responsable de les 

convocatòries telemàtiques. La persona responsable de les convocatòries telemàtiques és 

la responsable de les convocatòries presencials. 

1.10 Les comunicacions escrites es faran arribar a les persones convocades mitjançant 

correu electrònic. 

1.11. Actualitzarem el quadre resum en funció de les necessitats imposades per l’evolució de 

la pandèmia. 

1.12. Quadre resum de les reunions a l’Institut Pedraforca (17.0.20):     

Òrgans 
Tipus de 
Reunió 

Format de la 
reunió 

Temporització / 
Periodicitat 

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal 

Departament didàctic de Llengua 
Castellana Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic de Llengua 
Catalana Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic de Llengües 
Estrangeres Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic de Ciències 
Socials, Filosofia i Clàssiques Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic de 
Matemàtiques i Economia Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic d' Coordinació Telemàtica Setmanal 
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Experimentals 

Departament didàctic de Música i 
Dibuix Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic d'Educació 
Física Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic de Tecnologia Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic d'Orientació 
Pedagògica Coordinació Telemàtica Setmanal 

Departament didàctic de cicles per 
familia Coordinació Presencial Quinzenal/mensual 

Caps de Departament didàctic d'ESO 
i BTX Coordinació Telemàtica Mensual 

Caps de Departament didàctic de 
Cicles Planificació Presencial Quinzenal/mensual 

Caps de departament per àmbits a 
l'ESO Planificació Telemàtica Mensual 

Equip de tutories de 1r ESO Planificació Presencial Setmanal 

Equip de tutories de 2n ESO Planificació Presencial Setmanal 

Equip de tutories de 3r ESO Planificació Presencial Setmanal 

Equip de tutories de 4t ESO Planificació Presencial Setmanal 

Equip de tutories de 1r BTX Planificació Presencial Quinzenal 

Equip de tutories de 2n BTX Planificació Presencial Quinzenal 

Equip de tutories cicles formatius Coordinació Presencial Bimensual 

Equip docent de 1r ESO Coordinació Telemàtica Mensual 

Equip docent de 2n ESO Coordinació Telemàtica Mensual 

Equip docent de 3r ESO Coordinació Telemàtica Mensual 

Equip docent de 4t ESO Coordinació Telemàtica Mensual 

Equip docent de 1r BTX Coordinació Telemàtica Mensual 

Equip docent de 1r BTX Coordinació Telemàtica Mensual 

Equip docent d'Aula d'Acollida Coordinació Telemàtica Quinzenal 

Equip de professionals de SIEI Planificació Telemàtica Quinzenal 

Equip docent cicle formatiu d'un grup 
per família Coordinació Presencial Setmanal 

Comissió d'Atenció a la Diversitat Planificació Telemàtica Quinzenal 

Comissió Socioeducativa Coordinació Telemàtica Quinzenal 

Projecte Avancem Planificació Telemàtica Setmanal 

Auxiliar de conversa 1r ESO Planificació Presencial Setmanal 

Auxiliar de conversa 2n ESO Planificació Presencial Setmanal 

Auxiliar de conversa 3r ESO Planificació Presencial Setmanal 

Auxiliar de conversa 4t ESO Planificació Presencial Setmanal 
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Consell Escolar del Centre Planificació Presencial Trimestral 

Claustre de Professorat Planificació Telemàtica Trimestral 

Comissió de Convivència del Centre Planificació Telemàtica Bimensual 

Comissió Econòmica Planificació Presencial Trimestral 

PEE 0.20 Planificació Presencial Setmanal 

Delegats cicles Informativa Telemàtica Quatrimestral 

Amb famílies de cicles Informativa Telemàtica Inici de curs 

Amb famílies de l’ESO i batxillerat Informativa Telemàtica Inici de curs 

 

 

m. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19. 

Aquest protocol està detallat en el document de centre Annex a les NOFC sobre la 

COVID-19.Donada la més gran agilitat en l’actualització d’aquest document i la seva 

major concreció, l’annex prevaldrà sobre el Pla d’Acció COVID-19 en cas d’observar-se 

alguna discrepància. 

 

1.1. El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director.  

1.2. No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals 

que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19. 

1.3. No han d’assistir al centre 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. 

1.4. El pare, la mare o la persona tutora és responsable d’evitar l’accés al centre dels 

menors d’edat inclosos en els punts 1.1. i 1.2. 

1.5. Els majors d’edat no han d’acudir al centre si es troben en les circumstàncies 

descrites en els punts 1.2. i 1.3. 

1.6. Les persones responsables de l’alumnat menor d’edat comunicaran i justificaran 

les absències dels menors al seu càrrec, mitjançant el correu electrònic del centre, al 

tutor o tutora del seu grup abans de l’inic del període  lectiu afectat. 

1.7. La plantilla del centre comunicarà i justificarà les absències, mitjançant correu 

electrònic, al director del centre quan es produeixi la circumstància que li impedeixi 

accedir al centre. El professorat inclourà en el correu al seu cap d’estudis respectiu. El 

personal no docent, hi inclourà al secretari. 

1.8. L’alumnat o personal del centre amb símptomes de COVID-19 no pot accedir al 

centre. 

1.9. És responsabilitat de les famílies, de l’alumnat major d’edat i del personal del 

centre no acudir al centre si detecta símptomes compatibles amb la COVID-19. 

1.10.  Són símptomes compatibles amb la COVID-19 : febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea, o qualsevol altre quadre infecciós 

1.11. No poden accedir al centre els convivents o amb contacte estret amb positiu 

confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

1.12. En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 
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de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu.  

1.13. Es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:  

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori.  

▪ Malalties cardíaques greus.  

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors).  

▪ Diabetis mal controlada.  

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

1.14. En cas de detectar possibles casos compatibles amb la COVID-19, s’actuarà  de 

la següent manera: 

- El professorat de guàrdia de la planta on es trobi l’ha d’acompanyar a la sala de 

portàtils amb tot el seu material d’ús personal. No podrà tornar a l’aula. 

- El professorat de guàrdia n’ha d’informar a consergeria, on li donaran la clau de 

l’aula de portàtils. 

- El professorat de guàrdia ha de romandre-hi amb l’alumne/a, deixar la porta 

oberta i obrir la finestra si estigués tancada. 

- El/la conserge avisarà immediatament el director. Si no el trobés, li enviarà un 

WhatsApp. En aquest cas, avisaria també a un altre membre de l’equip directiu. 

- En qualsevol cas, ningú pot treure’s la mascareta. 

- En cas no urgent, el director, o la persona en qui delegui, habitualment el 

professorat de guàrdia, es posarà en contacte amb la família per tal que acudeixin 

a recollir l’alumne/a. L’alumne/a i la persona que el/la vingui a acompanyar hauran 

de traslladar-se directament al seu domicili i posar-se en contacte amb el seu CAP 

de referència. En casos lleus, el director autoritzarà el retorn de l’alumne/a a casa 

seva, amb coneixement, i acord, de la família si és menor d’edat, o l’acord de 

l’alumne/a si és major d’edat.  

- Només si presenta símptomes de gravetat, el director , o la persona en qui delegui, 

trucarà al 061. 

 

1.15. El director del centre comunicarà la incidència a la inspectora del centre, 

mitjançant correu electrònic, quan en tingui coneixement. 

1.16. 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.  

1.17. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui 

conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.  

1.18.En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

1.19. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de 

l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el 

terreny, per part de l’autoritat sanitària.   

1.20. Depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar: 

- la quarantena dels grups de convivència de l’espai on  es produeixi la confirmació del 

cas, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, 

també durant 14 dies.  
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- En cas d’un positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais,  tot el grup de convivència estable té consideració de 

contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència 

afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 

d’aparició de nous casos.  

- A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, 

també durant 14 dies.  

1.21. Les incidències que requereixin la interrupció de l’activitat lectiva presencial, 

d’un grup, o de diversos grups o de la totalitat del centre, seran anunciades pel 

director del centre al web del centre, a Instagram i al correu electrònic de centre del/s 

grup/s afectat/s. 

1.22.  Les persones de referencia al CAP són la Doctora Silvia Copetti, metgessa de    

família, adjunta a la direcció, copetti@ambitcp.catsalut.net i el doctor Sebas Calero, 

metge de família, el Dr. Sebas Calero, metge de familia, director, 

scalerom@gencat.cat. 

 

1.2.3. És responsabilitat del director del centre introduir la informació que vagi 

coneixent dins l’aplicatiu TRAÇACOVID, mantenir un registre dels casos detectats i 

informar sobre les decisions preses per l’autoritat mèdica a mesura que les vagi 

coneixent, sempre seguint les seves directrius: 

Casos 
potencials 

Espai 
habilitat per 
a l'aïllament 

Persona responsable de 
custodiar a l'alumne i 
reubicar-lo fins que el 
vinguin a buscar 

Persona responsable 
de trucar a la família 

Persona 
responsable de 
comunicar el cas als 
Serveis Territorials 

ESO i 
Batxillerat 

Aula de 
portàtils 
planta baixa 

Professor de guàrdia del 
2n pis Professor de guàrdia Director 

Cicles 
formatius 

Aula de 
portàtils 
planta baixa 

Professor de guàrdia de 
cicles 

Professor de guàrdia 
de cicles Director 

     
Model de quadre de seguiment dels casos: 

Alumne/a 
Dia i hora de 
la detecció 

Explicació del protocol 
seguit i observacions 

Persona de Salut 
amb qui es manté el 
contacte i Centre 
d'Atenció Primària 

Persona Referent 
del centre pels 
contactes amb Salut 

 

 

n. Seguiment del pla: 

 

1.Aquest Pla serà avaluat, si més no, en funció de l’evolució de la pandèmia. 

2. La direcció del centre avaluarà el funcionament d’aquest pla, si més no, trimestralment. 

3. En cas de canvis sobtats o profunds en l’evolució de la pandèmia, el director podrà modificar 

el contingut d’aquest pla. Per fer-ho, n’informarà la comunitat educativa mitjançant correu 

electrònic.  

mailto:copetti@ambitcp.catsalut.net
mailto:scalerom@gencat.cat
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4. El contingut d’aquest pla podrà modificar-se per tal d’adaptar-lo a la realitat canviant de 

l’Institut Pedraforca durant el curs 2020-21. Per tal de fer-ho, el director n’informarà la 

comunitat educativa mitjançant correu electrònic.  

5. Les diferents propostes de modificació que puguin sorgir de les diferents reunions d’òrgans 

de coordinació del centre, recollides en les actes de reunió, es faran arribar a la direcció del 

centre per tal de, si escau, incloure-les en l’actualització d’aquest pla. 

 

o. Concrecions segons nivells educatius impartits a l’Institut Pedraforca: 

 

1. L’ESO.  

1.1.  Pla de treball del l’Institut Pedraforca en confinament 

Nivell 
Educatiu 

Mètode de treball i 
recursos didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb 
el grup 

Mitjà i periodicitat 
del contacte 
individual amb 
l'alumne 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb 
la família 

1r ESO 

Document compartit de 
consulta d'aprenentatges 
a realitzar per l'alumnat, 
que s'actualitza el primer 
dia de la setmana. Les 
plataformes digitals per 
la realització dels 
aprenentatges són: 
- Moodle 
- Documents compartits 
de Google i Classroom 
- Llibre digital 
- Correu electrònic 
- Videoconferència 
Setmanalment el 
professorat registra el 
grau de realització dels 
aprenentatges per part 
de l'alumnat en cada 
matèria en un document 
compartit per tot l'equip 
docent. 

Videoconferència 
setmanal per cada 
docent del grup. 

Trucada telefònica 
(si no requereix el 
telèfon personal 
del professional). 
En cas contrari, 
correu electrònic. 
Periodicitat 
setmanal 

Trucada telefònica 
(si no requereix el 
telèfon personal 
del professional). 
En cas contrari, 
correu electrònic. 
Periodicitat 
setmanal 2n ESO 

3r ESO 

Trucada telefònica 
(si no requereix el 
telèfon personal 
del professional). 
En cas contrari, 
correu electrònic. 
Periodicitat 
quinzenal 

Trucada telefònica 
(si no requereix el 
telèfon personal 
del professional). 
En cas contrari, 
correu electrònic. 
Periodicitat 
quinzenal 4t ESO 

      

1.2 Matèries optatives i altres activitats a l’ESO  

 

               Matèries optatives i altres activitats a l'ESO 

Activitat o 
materia 

Grups estables 
dels quals 
provenen els 
alumnes Docent 

Nombre 
d'hores 
setmanals Observacions 

Física I 
1r BTX B i 1r BTX 
C 

P. 
Rodríguez 4 

Alguns alumnes del grup de 1r BTX 
B s'incorporen amb la resta 
d'alumnes de 1r BTX C a l'aula de 
1r BTX C 

Física II 2n BTX B i 2n P. 4 Alguns alumnes del grup de 2n BTX 
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BTX C Rodríguez B s'incorporen amb la resta 
d'alumnes de 2n BTX C a l'aula de 
2n BTX C 

Dibuix 
Tècnic II 

2n BTX B i 2n 
BTX C I. Llurba 4 

Alguns alumnes del grup de 2n BTX 
B s'incorporen amb la resta 
d'alumnes de 2n BTX C a l'aula de 
2n BTX C 

Ciències de 
la Terra II 

2n BTX B i 2n 
BTX C C. Pastor 4 

Alguns alumnes del grup de 2n BTX 
C s'incorporen amb la resta 
d'alumnes de 2n BTX B a l'aula de 
2n BTX B 

 

 

 

 

2. El Batxillerat 
2.1.  Concrecions per al Batxillerat. Model híbrid. 

Matèria 
Afectació 
horària 

Temportizació dels 
aprenentatges i 
seguiment 

Instruments 
d'avaluació 

Criteris per 
l'avaluació 

Química I 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Física I 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Tecnologia Ind. 
I 

1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Dibuix Tècnic I 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Matemàtiques I 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
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terminis establerts. 

Llatí I 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Lit. Universal 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Hª Món Cont. 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Economia E. I 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Biologia I 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Ciències del 
Món 

1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Química II 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Física II 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
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terminis establerts. 

Tecnologia Ind. 
II 

1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Dibuix Tècnic II 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Matemàtiques 
II 

1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Llatí II 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Lit. Castellana 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Hª de l'Art 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Geografia 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

Biologia II 
1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
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terminis establerts. 

Ciències de la 
Terra II 

1 hora a la 
setmana 

Realització 
d'aprenentatges i 
seguiment setmanals 

Lliurament 
d'activitats, 
preferentment en 
format digital. 
Realització de proves 
en línia. 

Grau de realització 
dels aprenentatges. 
Realització de les 
millores 
proposades. 
Acompliment dels 
terminis establerts. 

 
Pel que fa al crèdit de tutoria: 

 

Temporització i 
seguiment Contingut a nivell individual Objectiu a nivell individual i grupal 

Seguiment 
setmanal.  
 

Seguiment del compliment de 
la carta de compromís 
educatiu, i de l'evolució 
personal i acadèmica al llarg 
del curs. 

Orientació acadèmica present i de futur de 
l'alumnat, promovent la continuïtat cap a les 
diverses opcions acadèmiques i 
professionals, d'acord amb les seves 
possibilitats i interessos  
Seguiment tutorial de la continuïtat i 
regularitat en el lliurament de les tasques 
encomanades i l’assistència presencial i 
telemàtica a les activitats lectives 
programades.  

 

 

3. Els cicles formatius. Model híbrid.  

Crèdit Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

C1 1. Entorn Sanitari. 
2. Salut Pública. 
Salut Comunitària. 
3. L’atenció 
especialitzada. 
4. Atenció primària 
de salut. 
5. Els professionals 
sanitaris. 
6. L’atenció al 
pacient/client. 
7. La 
documentació 
sanitària. 
8. Economia 
sanitària. 
9. Gestió 
d’existències i 
inventari. 
10. Aplicacions 
informàtiques. 

Google Classroom. 
- Visualització de 
vídeos. 
- Dossiers d’activitats. 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual 

C2 1. L'ésser humà  
2. Introducció a la 

Google Classroom. - 
Visualització de 

Setmanalment 
es farà 

1 hora 
setmanal 

Treball 
individual 
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patologia  
3. Els 
medicaments  
4. L'exploració 
mèdica  
5. Tècniques 
hidrotermals 

vídeos. - Dossiers 
d’activitats. 

seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

C4 Anatomia dels 
Sistemes 
circulatori, 
respiratori, 
digestiu, urinari, 
Sistema nerviós, 
hormonal i 
reproductor. 

Moodle. 
Elaboració d’un tríptic 
sobre cadascun dels 
aparells que 
s’explicaran en cada 
nucli d’activitat. 

Quinzenalment. 
Presentació i 
explicació del 
tríptic al grup de 
classe. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual. 

C7 1. El psiquisme. 
2. Fonaments de 
psicologia general i 
evolutiva. 
3. Elements 
d’antropologia i 
sociologia. 
4. Els problemes 
de caire psíquic. 
5. Relació amb el 
pacient/cliente. 
6. Comunicació. 
7. L’atenció integral 
dels 
pacients/clients en 
situació especial. 

- Google Classroom. 
- Visualització de 
vídeos. 
- Dossiers d’activitats. 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual 

FOL/RET FOL: 
Saluta laboral 
Legislació i 
relacions laborals 
Orientació i 
inserció laboral 
 
RET: 
La comunicació i 
resolució de 
conflictes en 
l'àmbit professional 
Grups i reunions 
de treball 
La motivació 

Seguiment del llibre 
d’aula. Fitxes de 
tasques particulars. 
Recerca de 
documentació a 
internet. 
Interpretació de 
textos legals o de 
col·lectius. 
Tècniques de 
búsqueda de feina i 
de generació de la 
documentació 
relacionada. 
Visualització de 
vídeos. 
Gravació de rols-
plays. 
Qüestionaris 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual o 
en petits 
grups 

      

      

CFGS Dietètica 1r- 4h/setmana asincròniques 

Crèdit Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 
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modalitat no 
presencial 

presencial 

C2 Alimentació i 
nutrició. Nutrients: 
tipus, funció, 
digestió, absorció i 
metabolisme. 
Avaluació 
nutricional. 
Aliments: 
classificació i 
característiques de 
cada grup. 
Alimetació 
equilibrada. 

Moodle i apunts. Fitxa 
de tasques 
particulars. Recerca 
de documentació i 
informació a internet. 
Visualització de 
vídoes. Qüestionaris. 
Rol-plays.  

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

2h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(66h 
totals) 

Treball 
individual o 
en petits 
grups. 

C7 Sistema digestiu. 
Digestió, absorció, 
metabolisme i 
eliminació. 
Fisiopatologia de 
l'aparell digestiu. 
Endocronologia. 
Fisiolapatologia 
general dels 
diferents sistemes, 
aparells i 
síndromes. 

Moodle i apunts. Fitxa 
de tasques 
particulars. Recerca 
de documentació i 
informació a internet. 
Visualització de 
vídoes. Qüestionaris. 
Rol-plays.  

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

2h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(66h 
totals) 

Treball 
individual o 
en petits 
grups. 

      

CFGS DAS 1r- 5h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP02 
(UF1+2) 

UF1: 1. 
Identificació de 
l'estructura i 
formació dels 
termes clínics . 
 .  econeixement 
de l estructura i 
l organització 
general de 
l'organisme humà. 
UF2: 
1. Reconeixement 
dels trastorns del 
sistema 
cardiovascular 
2. Reconeixement 
dels trastorns de 
l'aparell respiratori  
3. Reconeixement 
dels trastorns de 
l'aparell digestiu  
4. Reconeixement 

- Google Classroom. 
- Visualització de 
vídeos. 
- Dossiers d’activitats. 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual 
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dels trastorns de 
l'aparell 
genitourinari 

MP03 UF1: 
Identificació 
diagnòstics en la 
documentació 
clínica 
 
Identificació de 
procediments 
diagnòstics i 
terapèutics en la 
documentació 
clínica 
 
UF 2:  
indexació 
d'episodis 
assistencials 
específics 
(oncològics, 
obstètrics, 
traumàtics, 
farmacològics i 
d’altres) 

- Google Classroom. 
- Visualització de 
vídeos. 
- Dossiers d’activitats. 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual 

MP05 
(UF1+2) 

UF1: 
1. Caracterització 
dels elements de 
creació d un 
sistema 
d informació 
sanitari (SIS). 
 .  aneig dels 
sistemes de 
classificació de 
malalties. 
UF2:  
1.  s dels 
components de la 
CIM. 
2. Selecció de 
codis en la CIM. 
Procediment 
general de 
codificació. 
3.  plicació de 
normatives sobre 
codificació amb la 
classificació 
internacional de 
malalties en la 
seva edició vigent 
(CIM). 
4. Normes 
generals per a la 
codificació de 
diagnòstics amb la 
classificació 

- Google Classroom. 
- Visualització de 
vídeos. 
- Dossiers d’activitats. 
-  s de l’aplicació 
telemàtica CIM-10 del 
Ministeri de Sanitat, 
Consum i Benestar 
Social. 

Quinzenalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual 
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internacional de 
malalties en la 
seva edició vigent 
(CIM).  
 .  ormes 
generals per a la 
codificació de 
procediments amb 
la classificació 
internacional de 
malalties en la 
seva edició vigent 
(CIM). 
6. Processos de 
codificació de 
diagnòstics amb la 
classificació 
internacionalde 
malalties en la 
seva edició vigent 
(CIM). 

MP06 UF1: 
Identificar els 
elements bàsics 
d’equipament 
(hardware) i 
programari 
(software) d’un 
sistema en xarxa. 
 
Gestionar el correu 
i l’agenda 
electrònica o PDA 
(Personal Digital 
Assistant), utilitzant 
aplicacions 
específiques. 
 
Processar textos 
alfanumèrics, 
prioritàriament en 
un teclat estès, 
aplicant les 
tècniques 
mecanogràfiques. 
 
UF2: 
Eines 
col·laboratives: 
blogs, wikis, 
serveis 
d’allotjaments de 
vídeos, so i 
imatges i xarxes 
socials, entre 
d’altres. 
Elaboració de 
presentacions 
 

Moodle. 
Visualització de 
vídeos realitzats pel 
professor, explicant 
l'exercici i aspectes a 
tenir en compte en la 
seva realització. 
Compleció de les 
tasques assignades 

Entregues 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual. 
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UF3: 
Gestionar de forma 
integrada la 
informació 
provinent de 
diferents 
aplicacions així 
com arxius 
audiovisuals, 
utilitzant 
programes i 
perifèrics 
específics. 

FOL FOL: 
Prevenció de 
riscos laborals. 
Gestió de la 
prevenció 
Legislació i 
relacions laborals 
Seguretat social 
Orientació i 
inserció laboral 
Recerca activa 
d’ocupació 

Utilització de moodle 
o classroom. 
Fitxes de tasques 
particulars. 
Recerca de 
documentació a 
internet. 
Interpretació de 
textos legals o de 
col·lectius. 
Tècniques de 
búsqueda de feina i 
de generació de la 
documentació 
relacionada. 
Visualització de 
vídeos. 
Gravació de rols-
plays. 
Qüestionaris 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual o 
en petits 
grups 

      

      

CFGS DAS 2n- 5h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP07 Codificació de 
diagnòstics: 
malalties 
infeccioses 
neoplàsies 
sistèmiques 
mentals 
per aparells 
d’altres 

Moodle. 
Visualització de 
vídeos realitzats pel 
professor, explicant 
l'exercici i aspectes a 
tenir en compte en la 
seva realització. 
Compleció de les 
tasques assignades 

Entregues 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP09 Utilitzar una eina 
informàtica per al 
tractament 
estadístic de dades 
clíniques i no 
clíniques. 

Moodle. 
Visualització de 
vídeos realitzats pel 
professor, explicant 
l'exercici i aspectes a 
tenir en compte en la 

Entregues 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

2h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(66h 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 
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Construcció d'un 
sistema 
d'informació 
sanitari 
Explotació i 
validacions. 
La investigació 
com a garantia de 
qualitat 
assistencial. 
Recerques 
bibliogràfiques en 
bases de dades 
sanitàries. Ús de 
l'evidència 
científica. 

seva realització. 
Compleció de les 
tasques assignades 

totals) 

MP10 Normativa de 
gestió de centres 
sanitaris. 
Aprovisionament 
de serveis, 
Contractació 
pública. 
Comptabilitat i 
facturació. Sistema 
de gestió 
documental. 

Moodle. 
Búsqueda 
d'informació. 
Complementació de 
documentació. 
Redacció de 
projectes. 
Compleció de les 
tasques assignades 

Entregues 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

Anglès 
tècnic 

Comprensió de 
missatges orals. 
Interpretació de 
missatges escrits. 
Producció de 
missatges orals. 
Emissió de textos 
escrits. 

Moodle/Classroom/ 
fitxes de 
treball.Lectura i 
interpretació de textos 
formals i informals. 
Audició de vídeos. 
Gravació en anglès. 
Elaboració de 
documents propis de 
l'àmbit professional. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

      

CFGM Farmàcia i parafarmàcia primer matí i tarda- 3h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP03 Parafarmàcia. 
Protocols de 
dispensació de 
productes 
parafarmacèutics 
Biocides. 
Desinfecció, 
antisèpsia i 
desinsectació. 
Instruccions 
tècniques i modes 
d’utilització dels 

Fitxes d'activitats. 
Utilització del llibre de 
l'alumne. Búsqueda 
per internet. 
Visualització de 
vídeos. Redactat 
d'informes. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 
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diferents  
agents biocides. 
Classificació i 
selecció de 
productes sanitaris. 
productes 
d’ortopèdia, 
pròtesi, 
audiopròtesi i 
òptica oftàlmica. 

FOL FOL: 
Prevenció de 
riscos laborals.  
Gestió de la 
prevenció 
Legislació i 
relacions laborals 
Seguretat social 
Orientació i 
inserció laboral 
Recerca activa 
d’ocupació 

Utilització de moodle 
o classroom. 
Fitxes de tasques 
particulars. 
Recerca de 
documentació a 
internet. 
Interpretació de 
textos legals o de 
col·lectius. 
Tècniques de 
búsqueda de feina i 
de generació de la 
documentació 
relacionada. 
Visualització de 
vídeos. 
Gravació de rols-
plays. 
Qüestionaris 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual o 
en petits 
grups 

Anglès 
tècnic 

Comprensió de 
missatges orals. 
Interpretació de 
missatges escrits. 
Producció de 
missatges orals. 
Emissió de textos 
escrits. 

Moodle/Classroom/ 
fitxes de 
treball.Lectura i 
interpretació de textos 
formals i informals. 
Audició de vídeos. 
Gravació en anglès. 
Elaboració de 
documents propis de 
l'àmbit professional. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

      

CFGM Farmàcia i parafarmàcia segon no dual matí i tarda- 1h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP04 Real farmacopea 
espanyola, 
Formulari nacional 
i altres fonts 
documentals. 
Normativa interna. 
Qualitat. Prevenció 
de riscos. 
Elaboració de 

Fitxes d'activitats. 
Utilització del llibre de 
l'alumne. Búsqueda 
per internet. 
Visualització de 
vídeos. Redactat 
d'informes. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 
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productes 
farmacèutics i afins 

      

CFGM Farmàcia i parafarmàcia segon dual matí- 2h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP02 Protocols de 
dispensació. 
Interpretació de la 
prescripció 
o la demanda. 
Legislació vigent. 
Consell 
homeopàtic a 
l’oficina de 
farmàcia. Trastorns 
de salut de 
consulta més 
freqüent. El consell 
fitoterapèutic a 
l’oficina de 
farmàcia. 
Indicacions 
principals de les 
plantes medicinals 

Fitxes d'activitats. 
Utilització del llibre de 
l'alumne. Búsqueda 
per internet. 
Visualització de 
vídeos. Redactat 
d'informes. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP04 Real farmacopea 
espanyola, 
Formulari nacional 
i altres fonts 
documentals. 
Normativa interna. 
Qualitat. Prevenció 
de riscos. 
Elaboració de 
productes 
farmacèutics i afins 

Fitxes d'activitats. 
Utilització del llibre de 
l'alumne. Búsqueda 
per internet. 
Visualització de 
vídeos. Redactat 
d'informes. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

      

CFGS Laboratori clínic i biomèdic primer- 6h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP01_UF
1,3 

Sistema sanitari: 
organització, 
normativa. 
Documentació 
pròpia de laboratori 
clínic. Arxiu i 
custòdia. 
Normativa de 
prevenció de 

Moodle/classroom. 
Búsqueda per 
internet. 
Elaboració/cumpleme
ntació de 
documentació. 
Elaboració de mapes 
conceptuals. 
Utilització 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 
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riscos. 
Interpretació de 
textos normatius. 

d'aplicacions 
informàtiques. 
Qüestionaris. 

MP01_UF
2 

Tipus de mostres 
biològiques. 
Tècniques 
d'obtenció. 
Procediments 
invasius o 
quirúrgics. 
Protocols de 
transport de 
mostra. 

Moodle/classroom. 
Búsqueda per 
internet. Elaboració 
de procediments. 
Visualització de 
vídeos. Rol-plays. 
Qüestionaris 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP2_UF1 Procediments 
normalitzats de 
treball. Càlcul per 
la preparació de 
solucions i 
dilucions. 
Interpretació de 
fitxa de dades de 
seguretat. 
Tècniques de 
separació de 
substàncies. 

Moodle. Elaboració 
de documentació. 
Resolució de 
problemes. Búsqueda 
d'informacio. 
Elaboració de mapes 
conceptuals. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

M4 Tècniques 
utilitzades al 
laboratori de 
bioquímica clínica. 
Càlcul de 
concentracions. 
Metabolisme 
humà. Interpretació 
de protocols 
comercials. Relació 
de desviacionsn de 
paràmetres 
bioquímics amb 
patologia o 
síndromes. 

Moodle. Elaboració 
de documentació. 
Resolució de 
problemes. Búsqueda 
d'informacio. 
Visualització de 
vídeos. Elaboració de 
mapes conceptuals. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

M5 Normativa en 
microbiologia 
clínica. 
Característiques 
dels 
microorganismes.N
ivells de seguretat. 
Prevenció de 
riscos. 
Automatització de 
les proves.  

Moodle/classroom. 
Búsqueda per 
internet. Elaboració 
de procediments. 
Visualització de 
vídeos. Qüestionaris 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

M8 Estructura i 
l'organització 
general de 
l'organisme humà. 
Procés dinàmic de 
la malaltia. 
Alteracionsfisio 

Moodle. Elaboració 
de documentació. 
Resolució de 
problemes. Búsqueda 
d'informacio. 
Visualització de 
vídeos. Elaboració de 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 
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lògiques de la 
patologia dels 
grans sistemes de 
l'organisme. 
Trastorns 
hemodinàmics i 
vasculars. 
Trastorns 
endocrins, 
metabòlics i de 
l'alimentació 

mapes conceptuals. 
Qüestionaris. 

      

CFGS Laboratori clínic i biomèdic segon - 5h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP03 Organització i 
funcions del 
laboratori de 
citogenètica i cultiu 
cel·lular i biologia 
molecular. 
Característiques 
estructurals i 
funcionals dels 
àcids nucleics. 
Aplicació de 
tècniques de PCR i 
electroforesi. 
Clonatge i 
seqüenciació de 
l'ADN. Tipus de 
cultiu cel·lular en 
citogenètica. 
Determinació del 
cariotip normal. 
Citogenètica i 
càncer. Aplicació 
de tècniques 
d'hibridació amb 
sonda. Tècniques 
d'hibridació en 
cromosomes, 
teixits i cèl·lules 

Moodle/classroom. 
Búsqueda per 
internet. 
Elaboració/cumpleme
ntació de 
documentació. 
Elaboració de mapes 
conceptuals. 
Utilització 
d'aplicacions 
informàtiques. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

2h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(66h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP04 Tècniques d'estudi 
de mostres d'orina. 
Tècniques en les 
determinacions en 
femta i altres 
líquids corporals. 
Patrons d'alteració 
hormonal. 
Marcadors 
tumorals. 

Moodle. Elaboració 
de documentació. 
Resolució de 
problemes. Búsqueda 
d'informacio. 
Visualització de 
vídeos. Elaboració de 
mapes conceptuals. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 



48 

 

MP06 Tècniques de 
valoració de 
l'hemostàsia i la 
coagulació. 
Variables amb les 
alteracions .de 
l'hemostàsia més 
freqüents. Proves 
que permeten el 
control dels 
tractaments 
anticoagulants i la 
investigació de la 
tendència 
trombòtica. Estudi 
dels grups 
sanguinis i la seva 
compatibilitat. 
Organització i 
estructura del banc 
de sang i teixits. 
Normativa vigent 

Moodle. Elaboració 
de documentació. 
Resolució de 
problemes. Búsqueda 
d'informacio. 
Visualització de 
vídeos. Elaboració de 
mapes conceptuals. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP07 Tècniques 
immunològiques de 
tipus secundari. 
Tècniques 
immunològiques de 
tipus primari. 
Diagnòstic i 
seguiment de 
malalties 
infeccioses. 
Tècniques per al 
diagnòstic de 
malalties 
autoimmunitàries. 
Tècniques d'estudi 
d'hipersensibilitat. 
Tècniques de 
citometria de flux. 

Moodle. Elaboració 
de documentació. 
Resolució de 
problemes. Búsqueda 
d'informacio. 
Visualització de 
vídeos. Elaboració de 
mapes conceptuals. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanal/quinze
nals. Posada en 
comú i correcció 
a classe de les 
tasques. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

FOL/EIE FOL/EIE: 
Prevenció de 
riscos laborals.  
Gestió de la 
prevenció 
Legislació i 
relacions laborals 
Seguretat social 
Orientació i 
inserció laboral 
Recerca activa 
d’ocupació.Pla 
d'empresa.Cultura 
empresarial. 
Imatge corporativa. 
Calendari fiscal. 
Normativa 
relacionada. 

Utilització de moodle 
o classroom. 
Fitxes de tasques 
particulars. 
Recerca de 
documentació a 
internet. 
Interpretació de 
textos legals o de 
col·lectius. 
Tècniques de 
búsqueda de feina i 
de generació de la 
documentació 
relacionada. 
Visualització de 
vídeos. 
Gravació de rols-
plays. 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual o 
en petits 
grups 
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Qüestionaris 

   Pautes de 
manipulació i 
d'aplicació 

  

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar primer - 4h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP01 Cosmètics 
d'higiene capil·lar. 
Cosmètics de 
condicionament. 
Fitxa tècnica. 
Anàlisi i 
interpretació de 
fonts documentals. 
Criteris de selecció 
d'aparells i d'estris. 
Característiques i 
pautes d'utilització. 
Factors que 
modifiquen la 
durada del 
pentinat. Formes i 
les tendències en 
els 
recollits.Detecció 
de demandes i 
necessitats dels 
clients. 

Utilització de fitxes. 
Recerca d'informació. 
Visualització de 
vídeos. Gravacióde 
rols-plays. 
Qüestionaris. 

Entregues 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP03 Característiques 
del producte 
cosmètic segons la 
reglamentació 
tecnicosanitària. 
Composició, 
mecanisme d'acció 
i formes 
cosmètiques. 
Principis bàsics de 
química cosmètica. 
Pautes de 
manipulació i 
d'aplicació. Gestió 
de residus als 
establiments de 
perruqueria i 
botigues 
especialitzades 

Utilització de fitxes. 
Interpretació de 
normativa. Recerca 
d'informació. 
Visualització de 
vídeos. Gravació de 
rols-plays. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanals/ 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP07 Anatomia i 
fisiologia de la pell. 
Alteracions del 
cabell i del cuir 
cabellut. 

Utilització de fitxes. 
Interpretació de 
normativa. Recerca 
d'informació. 
Visualització de 

Entregues 
setmanals/ 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 



50 

 

Alteracions de 
mans, peus i 
ungles. Tècniques 
bàsiques de 
primers auxilis 
específics. 
Ambientació de 
l'espai: mobiliari, 
música, color i 
aroma ambiental 

vídeos. Gravació de 
rols-plays. 
Qüestionaris. 

classe dels 
exercicis. 

(33h 
totals) 

MP09 Sistemes i aparells 
corporals. 
Composició i 
organització dels 
éssers vius. 
Sistemes 
relacionats amb el 
transport de 
substàncies a 
l'organisme. 
Caracterització de 
la imatge corporal. 
Evolució de la 
imatge corporal al 
llarg de la història. 
L'alimentació i la 
nutrició i la seva 
relació amb el 
funcionament de 
l'organisme. Hàbits 
saludables. 

Moodle/classroom. 
Búsqueda per 
internet. Visualització 
de vídeos. 
Qüestionaris. 
Elaboració de tríptics. 

Entregues 
setmanals/ 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

      CFGM Perruqueria segon - 1h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

FOL/EIE FOL/EIE: 
Prevenció de 
riscos laborals.  
Gestió de la 
prevenció 
Legislació i 
relacions laborals 
Seguretat social 
Orientació i 
inserció laboral 
Recerca activa 
d’ocupació.Pla 
d'empresa.Cultura 
empresarial. 
Imatge corporativa. 
Calendari fiscal. 
Normativa 
relacionada. 

Utilització de moodle 
o classroom. 
Fitxes de tasques 
particulars. 
Recerca de 
documentació a 
internet. 
Interpretació de 
textos legals o de 
col·lectius. 
Tècniques de 
búsqueda de feina i 
de generació de la 
documentació 
relacionada. 
Visualització de 
vídeos. 
Gravació de rols-
plays. 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual o 
en petits 
grups 
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Qüestionaris 

      CFGM Estètica primer - 3h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

MP08 Sistemes i aparells 
corporals. 
Composició i 
organització dels 
éssers vius. 
Sistemes 
relacionats amb el 
transport de 
substàncies a 
l'organisme. 
Caracterització de 
la imatge corporal. 
Evolució de la 
imatge corporal al 
llarg de la història. 
L'alimentació i la 
nutrició i la seva 
relació amb el 
funcionament de 
l'organisme. Hàbits 
saludables. 

Moodle/classroom. 
Búsqueda per 
internet. Visualització 
de vídeos. 
Qüestionaris. 
Elaboració de tríptics. 

Entregues 
setmanals/ 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP09 Característiques 
del producte 
cosmètic segons la 
reglamentació 
tecnicosanitària. 
Composició, 
mecanisme d'acció 
i formes 
cosmètiques. 
Principis bàsics de 
química cosmètica. 
Pautes de 
manipulació i 
d'aplicació. Gestió 
de residus als 
establiments 
d'estètica i 
botigues 
especialitzades 

Utilització de fitxes. 
Interpretació de 
normativa. Recerca 
d'informació. 
Visualització de 
vídeos. Gravació de 
rols-plays. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanals/ 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 

MP06 Anatomia i 
fisiologia de la pell. 
Alteracions del 
cabell i del cuir 
cabellut. 
Alteracions de 
mans, peus i 
ungles. Tècniques 

Utilització de fitxes. 
Interpretació de 
normativa. Recerca 
d'informació. 
Visualització de 
vídeos. Gravació de 
rols-plays. 
Qüestionaris. 

Entregues 
setmanals/ 
quinzenals. 
Posada en comú 
i correcció a 
classe dels 
exercicis. 

1h/setma
na 
durant 
tot el 
curs 
(33h 
totals) 

Treball 
individual i 
treball en 
petit grup. 
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bàsiques de 
primers auxilis 
específics. 
Ambientació de 
l'espai: mobiliari, 
música, color i 
aroma ambiental 

      CFGM Estètica segon - 1h/setmana asincròniques 

Mòdul Part del 
currículum que 
s’imparteix en la 
modalitat no 
presencial 

Metodologia i 
recursos didàctics 
per a la modalitat no 
presencial 

Sessions de 
control 

Implicac
ió 
horària 

Observaci
ons 

FOL/EIE FOL/EIE: 
Prevenció de 
riscos laborals.  
Gestió de la 
prevenció 
Legislació i 
relacions laborals 
Seguretat social 
Orientació i 
inserció laboral 
Recerca activa 
d’ocupació.Pla 
d'empresa.Cultura 
empresarial. 
Imatge corporativa. 
Calendari fiscal. 
Normativa 
relacionada. 

Utilització de moodle 
o classroom. 
Fitxes de tasques 
particulars. 
Recerca de 
documentació a 
internet. 
Interpretació de 
textos legals o de 
col·lectius. 
Tècniques de 
búsqueda de feina i 
de generació de la 
documentació 
relacionada. 
Visualització de 
vídeos. 
Gravació de rols-
plays. 
Qüestionaris 

Setmanalment 
es farà 
seguiment i 
correcció de les 
tasques. 

1 hora 
setmanal 
durant 
tot el 
curs (en 
total 33 
hores) 

Treball 
individual o 
en petits 
grups 

 

 

4. Pla de treball de cicles en confinament 

Mètode de treball i 
recursos didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat del 
contacte amb el grup 

Mitjà i periodicitat del 
contacte individual 
amb l'alumne 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb 
la família 

Document compartit de 
consulta 

d'aprenentatges a 
realitzar per l'alumnat, 

que s'actualitza 
setmanalment. Les 

plataformes digitals per 
la realització dels 

Videoconferències 
setmanals amb una 

proporció horària 
corresponent a entre un 
25% i 50% de la càrrega 

horària de la matèria. 
Dintre un calendari 
establert per cap 

Comunicació mitjançant 
plataforma digital, 
correu electrònic i 

vidioconferència. Amb 
una periodicitat mínima 
setmanal. Seguiment 
especial de l'alumnat 

amb dificultats de 

Només en el cas 
de menors d'edat. 

Comunicació 
preferentment via 
correu electrònic, 

alternativament via 
telefònica. 
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aprenentatges són: 
- Moodle 

- Documents 
compartits de Google i 

Classroom 
- Correu electrònic 
- Videoconferència 
Setmanalment el 

professorat registra el 
grau de realització dels 
aprenentatges per part 
de l'alumnat en cada 

matèria en un 
document compartit 

per tot l'equip docent. 

d'estudis o cap de 
departament. 

connectivitat i 
absentista. 

 

 

 

ANNEX SOBRE L’AIS DE L’INSTITUT PERDRAFORCA 

1. L’alumnat de l’AIS entrarà esglaonadament, utilitzarà mascareta en tot moment i es 

rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic en accedir a l’espai.  

2. L’alumnat de l’AIS es rentarà les mans amb aigua i sabó en repetides ocasions durant el 

seu temps d’estada en l’AIS.  

3. L’alumnat de l’AIS mantindrà una distància d’1 metre i mig mentre duri la seva estada 

en l’AIS. Aquesta distància és d’aplicació per a les reunions que es mantinguin a l’AIS. 

4. El personal de l’AIS és responsable de que actuï de la mateixa manera qualsevol altra 

persona que accedeixi a l’espai. 

5. El tutor de l’AIS, o la persona en qui delegui, es responsable de que l’espai estigui ben 

ventilat i les aules mantinguin les portes obertes. Les finestres s’obriran per períodes 

de vint minuts al menys tres vegades al dia.  

6. El tutor de l’AIS mantindrà un registre diari de totes les persones que accedeixin a 

l’espai.  

7.  De la mateixa manera, el tutor de l’AIS proporcionarà al director les dades de 

l’alumnat que accedeix a l’AIS i de les altres persones que hi accedeixin, per si fos 

necessari establir la traçabilitat de les persones usuàries de l’espai. 

8.  La preferència per entrevistes telemàtiques o telefòniques és d’aplicació a l’AIS. 

 

 

 


