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1.Objectiu del document.
Aquest pla té com a objectiu establir les bases del retorn a l’escola aquest mes de setembre, per
tal que el curs 20-21 es pugui desenvolupar amb les màximes garanties, tant des del punt de
vista de la qualitat de l’ensenyament com des del punt de vista de la seguretat de l’alumnat i
personal de l’escola.
Aquest pla segueix les instruccions donades per part de les autoritats educatives, previstes a les
instruccions per al curs 20-21 de la Secretaria de Polítiques Educatives.

2.Requisits d’accés a l’escola.
Donada la situació sanitària del moment, s’estableixen els següents requeriments per a alumnes
i per a personal, per poder accedir a l’escola:
a) No ser positiu de COVID-19.
b) Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o qualsevol altre quadre
infecciós, sense haver pres cap fàrmac: febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...
c) No haver conviscut o haver estat en contacte estret amb un cas positiu confirmat o
simptomatologia compatible amb la COVID-19 en els 14 dies anteriors.
En el cas que un alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per la COVID-19, es valoraran, de
manera conjunta amb la família/tutors legals i el seu equip mèdic de referència, les implicacions
a l’hora de reprendre l’activitat educativa. Per aquest motiu, per poder assistir presencialment
a l’escola, la família haurà de lliurar al tutor/a de l’escola, un informe mèdic que avali la presència
a l’escola d’aquest alumne.
A data d’avui, 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 (tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els alumnes, les
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de
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prevenció de riscos laborals de l’escola (en el nostre cas, PREVING) per valorar si poden estar en
contacte amb alumnes.
Les condicions de risc engloben les malalties cròniques com:
● Malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió arterial.
● La diabetis.
● Insuficiència renal crònica.
● Problemes pulmonars.
● Immunodeficiències.
● Malaltia hepàtica crònica severa.
● Càncer en fase de tractament actiu.
● Obesitat mòrbida.
Les dones embarassades i els majors de 60 anys també han de tenir una especial consideració
per la seva vulnerabilitat i únicament es podran reincorporar de manera presencial en cas de
disposar del corresponent certificat emès pel nostre servei privat de prevenció de riscos laborals
(PREVING) o un certificat mèdic emès pel seu metge de capçalera del Servei Públic de Salut.
2.1 Control de símptomes
Les famílies o directament l’alumne (en cas de ser major d’edat), han de fer-se responsables de
l’estat de salut dels seus fills i filles.
A l’inici de curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
●

Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc que
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries a
cada moment.

●

Es comprometen a no portar el seu fill/a a l’escola en cas que presenti simptomatologia
compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies.

●

En cas que l’alumne presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi
presentat en els darrers 14 dies, es comprometen a comunicar-ho immediatament als
responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes per poder valorar si estan en
situació de risc de la COVID-19 o no.
Cap alumne podrà accedir a l’escola sense haver lliurat prèviament aquesta declaració
responsable.
En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, l’escola podrà implementar altres mesures
addicionals que consideri necessàries.
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3.Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut i
organització del centre per al curs 2020-2021.
3.1. Grups de convivència i socialització molt estables
Les autoritats educatives i sanitàries recomanen la màxima estabilitat dels grups per a poder fer
la traçabilitat en cas de contagi/ cas positiu.

●

ESO:

En el cas del nostre centre, entenem que el grup tutoria és un grup estable, ja que passen la
major part del dia junts.
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això
permet que no sigui necessari requerir la distancia física interpersonal de seguretat establerta
en 1,5 metres però sí l’ús de la mascareta durant totes les hores a l’escola.
Per a mantenir la distància dins del grup i el treball pedagògic, sempre que sigui possible, la
distribució de les taules a les aules serà:

A tots els nivells de l’ESO, el professorat, donat que intervé en diferents grups i nivells, portarà
sempre mascareta.
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Pel que fa a l’organització dels grups, professorat, alumnat i espais, aquesta seria:
Curs
NivellGrup

Nombre
Professorat
d'alumnes estable

Altres docents que Monitor/a de pati
Espai
Psicopedagoga
hi intervenen
i/o menjador
estable del
(esporàdic)
(habitual)*
grup

1r ESO A

26

5

5

1

1

203

1r ESO B

26

5

5

1

1

204

2n ESO A

26

3

1

1

1

205

2n ESO B

25

4

2

1

1

206

3r ESO A

30

3

5

1

1

303

3r ESO B

30

2

3

1

1

304

4t ESO A

30

2

5

1

1

306

4t ESO B

30

1

6

1

1

305

Activitats o matèries en què intervenen alumnes de diferents grups estables:
Activitat
matèria

o Grups estables dels que Docent
provenen els alumnes

Núm. hores
setmanals

Observacions

TIC2

2 A -2 B

1

2

1 trimestre cada subgrup

Ll. romànica

2 A -2 B

1

2

1 trimestre cada subgrup

Art i creativitat

2 A -2 B

1

2

1 trimestre cada subgrup

Alemany

3 A- 3 B

1

2

Anual

Alemany

4A- 4B

1

3

Anual

Tecnologia

4A- 4B

1

3

Anual

Visual i Plàstica

4A- 4B

1

3

Anual

Música

4A- 4B

1

3

Anual

Informàtica

4A- 4B

1

3

Anual

Biologia

4A- 4B

2

3

Anual

Física i Química

4A- 4B

1

3

Anual

Llatí

4A- 4B

1

3

Anual

Anglès

1A- 1 B

2

3

Anual

Anglès

2 A -2 B

2

4

Anual

Anglès

3 A- 3 B

3

3

Anual
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Anual

BATXILLERAT

En el cas de batxillerat, donada la particularitat de l’escola i la flexibilitat que tenim amb la
confecció dels itineraris individuals de cada alumne, no podem garantir plenament els grups
estables de convivència. Tampoc no podem garantir els 1,5 metres de distància en tots els casos.
Per aquest motiu, considerem necessari aplicar les mesures de seguretat i que tot l’alumnat i
tot el professorat porti mascareta mentre estigui a l’escola.
Pel que fa a l’organització dels grups, professorat, alumnat i espais, aquesta seria:
Curs
NivellGrup

Nombre
d'alumnes

Professorat
estable

Altres docents que hi Psicopedagoga Espai estable
intervenen (*)
(esporàdic)
del grup

1BAT 1

35

9

11

1

517

1BAT2

35

14

11

1

504

1BAT 3

26

11

11

1

503

1BAT 4

32

12

8

1

501

1BAT 5

34

10

10

1

506

1BAT 6

35

11

10

1

516

2BAT 1

38

10

10

1

416

2BAT 2

34

11

12

1

401

2BAT 3

36

9

10

1

404

2BAT 4

37

10

10

1

417

2BAT 5

36

8

10

1

403

2BAT 6

35

9

10

1

405

(*) Aquest professorat imparteix matèries optatives a les quals poden accedir alumnes de tots
els grups 2h a la setmana.

●

FORMACIÓ PROFESSIONAL

En el cas de la formació professional els grups de convivència seran més estables. Malgrat això,
no podem garantir en tots els casos els 1,5 metres de distància entre taules per la mobilitat dels
alumnes entre tallers i aules (laboratoris, aules d’imatge pel diagnòstic, aula d’infermeria, aules
d’informàtica, aules de PCs i MACs). Per aquest motiu, considerem necessari aplicar les mesures
de seguretat i que tot l’alumnat i tot el professorat porti mascareta mentre estigui a l’escola.
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En el cas de les aules pràctiques, com per exemple, els laboratoris, els grups de treball es
reduiran per tal de garantir les mesures de protecció (distància, portar els propis EPIs, neteja
d’estris, desinfecció dels espais, etc.).
En el cas de la formació en centres de treball, seguirem les mesures de protecció que demanin
els llocs de treball.
Pel que fa a l’organització dels grups, professorat, alumnat i espais, aquesta seria:
Curs
Nivell-Grup

Nombre
Professorat
d'alumnes estable

Altres
docents
Psicopedagoga Espai estable
que hi intervenen
(esporàdic)
del grup
(*)

CAI

30

1

4

1

109

Labo 1 matí

30

-

8

1

315 + Laboratoris

Labo 2 matí

28

-

9

1

314 + Laboratoris

Labo 1 tarda

30

-

8

1

315 + Laboratoris

Labo 2 tarda

22

-

7

1

314 + Laboratoris

IDMN 1 matí

20

-

6

1

109 i 110

IDMN 2 matí

20

-

9

1

308 i 109

IDMN 1 tarda

20

-

10

1

109 i 110

IDMN 2 tarda

20

-

9

1

308 i 109

A3D1

11

-

10

1

603 i 609

A3D2

19

-

8

1

603 i 609

3.2. Mesures de prevenció personal
Els elements de prevenció i seguretat que l’escola utilitzarà són els següents:
-Mascaretes: seran obligatòries per a tot el personal de l’escola mentre estiguin a l’escola. Tot
el personal i l’alumnat haurà de portar la seva mascareta. En el cas de l’alumnat l’escola en tindrà
per si fos necessari substituir-la. Pel que fa al professorat, l’escola subministrarà dues
mascaretes reutilitzables per persona i disposarà de quirúrgiques i de FPP2, aquestes últimes
per a personal de risc.
-Mampares: estan posades a recepció, a l’espai de secretaria i a la mediateca.
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-Pantalles facials: en tenim per si fos necessari utilitzar-les, però ara per ara, la premissa és que
tothom porti la mascareta posada.
-Guants: en tenim a disposició del personal de neteja, manteniment i informàtica per quan hagin
de fer les tasques corresponents. En el cas del personal que intervé en els laboratoris es
disposaran, com és habitual, guants per a manipular les pràctiques.
-Gel hidroalcohòlic: totes les aules i espais de l’escola tindran dosificadors de gel.
-Rentat de mans: es demanarà a tot el personal i a tot l’alumnat que es rentin les mans
freqüentment de manera periòdica i sobretot cada cop que toquin elements comuns, vagin al
lavabo o entrin i surtin de l’escola.
-Control d’aforament: tots els espais compartits on de forma recurrent puguin coincidir
nombrosos alumnes (menjador, mediateca, etc...) o diversos professors (sala de professors,
cantina, etc...) tindran la corresponent senyalització de limitació de l’aforament.
-Cartellera i senyalització: tots els espais de l’escola tindran la corresponent senyalització amb
la recomanació de prendre les mesures de prevenció i seguretat necessàries.
-Marques al paviment: als espais on hi hagi accés de persones alienes a l’escola, com la recepció
o secretaria, hi haurà la corresponent senyalització al paviment per garantir la distància de
seguretat en els torns.
3.3. Espais: neteja, desinfecció i ventilació.
L’escola ha elaborat un pla de neteja, desinfecció i ventilació per garantir la seguretat a tots els
espais del centre.
En general, la planificació de l’escola passa per:
●

Aules de teoria i pràctica: mentre la climatologia ho permeti, la política serà tenir les
finestres obertes per facilitar la ventilació. En el cas que la climatologia no ho permeti, per
fred, pluja, etc... els últims deu minuts de cada classe s’obriran les finestres per ventilar i
tornar a tancar-les.
Pel que fa a la neteja i desinfecció, les aules es netejaran i desinfectaran un mínim de dos
cops al dia, sobretot les aules amb ocupació de matí i tarda.
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En el cas de les aules on es realitzen classes pràctiques (CAI o IDMN), el material escolar que
s’utilitza haurà de ser netejat i desinfectat després de cada ús pels propis alumnes/grup
d’alumnes.
Per assegurar la neteja i desinfecció màximes, a les aules hi haurà disponible material de
neteja perquè cada alumne/grup d’alumnes pugui utilitzar-lo de manera recurrent.
Caldrà assegurar que l’alumnat es neteja bé les mans un cop feta aquesta tasca.
●

Laboratoris, aules taller i aules d’informàtica: mentre la climatologia ho permeti, la política
serà tenir les finestres obertes per facilitar la ventilació. En el cas que la climatologia no ho
permeti, per fred, pluja, etc... els últims deu minuts de cada classe s’obriran les finestres per
ventilar i tornar a tancar-les.
Pel que fa a la neteja i desinfecció, laboratoris, aules de taller i aules d’informàtica es
netejaran i desinfectaran un mínim de dos cops al dia, sobretot les aules amb ocupació de
matí i tarda.
Pel que fa al material utilitzat al laboratori, els alumnes hauran de netejar i desinfectar els
seus estris sota la supervisió del professorat que entra al laboratori. Quedarà clar des de
l’inici de curs que no es poden compartir EPIS (bates, ulleres de seguretat, guants, etc...).
Caldrà assegurar que l’alumnat es neteja bé les mans un cop feta aquesta tasca.

●

Despatxos de tutors/càrrecs: mentre la climatologia ho permeti, la política serà tenir les
finestres obertes per facilitar la ventilació. Si la climatologia no ho permet, haurem de
garantir que es ventilen periòdicament al llarg del dia.
Pel que fa a la neteja i desinfecció, es netejaran entre dos i tres cops al dia i les persones que
ocupin els despatxos tindran a la seva disposició material de neteja i desinfecció per utilitzarlo de manera recurrent. Caldrà assegurar que el personal es neteja bé les mans un cop feta
aquesta tasca.

●

Sala de professorat: mentre la climatologia ho permeti, la política serà tenir les finestres
obertes per facilitar la ventilació. Si la climatologia no ho permet, haurem de garantir que
es ventilen periòdicament al llarg del dia.
Pel que fa a la neteja i desinfecció, es netejarà tres cops al dia i el professorat tindrà a la seva
disposició material de neteja i desinfecció per utilitzar-lo de manera recurrent. Caldrà
assegurar que el personal es neteja bé les mans un cop feta aquesta tasca.
L’espai destinat a menjar que hi ha actualment a la sala de professorat, quedarà inhabilitat
per a aquest ús i es reconvertirà com a espai de treball.
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●

Menjador: el menjador serà només per a alumnat d’ESO. La neteja i desinfecció de l’espai
es farà després de cada torn.

●

Cantina: passarà a ser el menjador del personal de l’escola. Podran menjar el menú de
l’escola o bé portar el seu menjar de casa. La neteja i desinfecció de l’espai es farà després
de cada torn.

●

Gimnàs: passarà a ser la cantina dels alumnes de BAT i FP que vulguin dinar a l’escola. Tot
el material d’educació física haurà d’estar recollit al final del gimnàs per evitar-ne la
manipulació no desitjada. La neteja i desinfecció de l’espai es farà després de cada torn.

●

Mediateca: mentre la climatologia ho permeti, la política serà tenir les finestres obertes per
facilitar la ventilació. Si la climatologia no ho permet, haurem de garantir que es ventilen
periòdicament al llarg del dia.

●

Passadissos: els alumnes no es podran quedar al passadís, únicament podran sortir per anar
al lavabo, omplir la cantimplora d’aigua, canviar de classe/espai o recollir material de les
guixetes. S’hauran d’esperar al professorat a dins l’aula, mai al passadís.

●

Vestuaris: es garantirà la ventilació i la neteja de l’espai després de cada ús. Els professors
d’educació física vetllaran per què el temps d’ús sigui el mínim possible.

●

Sales de visita: les portes estaran obertes per garantir la ventilació i s’hi habilitaran uns
ordinadors amb càmera que serviran per fer les entrevistes online amb famílies. Després de
cada ús, el propi usuari haurà de netejar i desinfectar el teclat i pantalla (hi haurà alcohol i
tovalloletes disponibles per a fer-ho, també, una paperera per llençar aquests residus).

●

Ascensor: només podrà ser utilitzat en casos absolutament necessaris i hi haurà limitació
d’aforament (2 persones per ascensor i viatge). Tenen prioritat aquells casos que tenen
algun impediment de mobilitat i aquell personal que es desplaça a les plantes superiors. La
neteja d’aquest espai serà regular.

●

Espai de recepció: es posarà la corresponent senyalització indicant que les famílies i/o
persones alienes a l’escola, hauran d’esperar a fora i no podran entrar al recinte (a no ser
que tinguin cita prèvia). Per a tràmits i entrevistes s’afavorirà la relació online.
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3.4. Fluxos de circulació a l’escola
-Entrada i sortida a/de l’escola: hi haurà dues portes per entrar i sortir a/de l’escola. Els alumnes
sempre hauran d’entrar i sortir per la mateixa porta, que és la que cada grup té assignada. En
aquest sentit, l’horari i espai previst per a fer-ho serà:
Grup

Accés entrada i sortida

Hora entrada

Hora sortida

1ESO

Entrada
principal+escala petita

7.50 a 8.00 (dm, dj)
8.50 a 9.00 (dll, dx i dv)

14.25 a 14.35 (dx i dv)
13.20 a 13.30 (dll,dm,dj)
16.50 a 17.00

Escala petita
Escala gran

14.45 a 14.55 (menjador)
14.45 a 14.55 (casa)

Entrada
principal+escala petita

7.50 a 8.00 (dm, dj)
8.50 a 9.00 (dll, dx i dv)

Escala petita
Escala gran

14.45 a 14.55 (menjador)
14.45 a 14.55 (casa)

Porta Summem+escala
gran

7.45 a 7.55

13.30 a 13.40
17.00 a 17.10

Escala petita
Escala gran

14.45 a 14.55 (menjador)
14.45 a 14.55 (casa)

Dijous de 16.00 a 16.10h

4ESO

Porta Summem+escala
gran
Escala petita
Escala gran

7.45 a 7.55
Dijous 8.45 a 8.55h
14.45 a 14.55 (menjador)
14.45 a 14.55 (casa)

13.30 a 13.40
17.00 a 17.10

1BAT

Entrada
principal+escala petita

7.45 a 8.05

Entrada
principal+escala petita

15.15 a 15.25

Sortida de 13.30 a 14.35
*Només un 20% dels alumnes
venen alguna tarda, per tant,
aquests
sortiran
amb
normalitat a les 17.30

Porta Summem+escala
gran

7.45 a 8.05

2ESO

3ESO

2BAT

14.25 a 14.35 (dx i dv)
13.20 a 13.30 (dll,dm,dj)
16.50 a 17.00

Sortida de 13.30 a 14.35
*Només un 20% dels alumnes
venen alguna tarda, per tant,

15.15 a 15.25
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aquests
sortiran
normalitat a les 17.30

Porta Summem+escala
gran

7.45 a 7.55

14.25 a 14.35

i

Porta Summem+escala
gran

7.45 a 7.55

14.25 a 14.35

IDMN 1 i
2 matí

Porta Summem+escala
gran

7.45 a 7.55

13.25 a 13.35

IDMN 1 i
2 tarda

Porta Summem+escala
gran

14.50 a 15.00

20.30

Labo
matí

1

Entrada
principal+escala petita

7.45 a 7.55

14.30 a 14.40

Labo
matí

2

Entrada
principal+escala petita

8.50 a 9.00

12.30

Labo 1
tarda

Entrada
principal+escala petita

14.50 a 15.00

20.30

Labo 2
tarda

Entrada
principal+escala petita

14.50 a 15.00

20.30

CAI

A3D1
A3D2

amb

A la sala d’actes s’habilitarà un espai per deixar els patinets/bicicletes en la franja horària de
7.45 a 18.00h.
En el cas de l’ESO, el professorat d’hores extremes haurà d’acompanyar fins el carrer els alumnes
per tal que baixin amb tot el seu grup i no s’acumulin a passadissos i escales. Cal deixar-los clar
que han de baixar directament per deixar que els següents grups puguin fer el mateix. El docent
de les hores extremes acompanya al grup fins el carrer.
En el cas de BAT i FP els alumnes tenen horaris personalitzats i, per tant, des de tutoria se’ls
advertirà que cal baixar directament quan sigui la seva hora de sortida i no esperar-se a
passadissos, escales o espais comuns. El docent de les hores extremes acompanya al grup fins
el carrer.
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A fi i efecte de millorar la sortida dels alumnes i evitar que es concentrin a l’entrada de l’escola,
volem demanar permís al districte per poder senyalitzar el paviment de la vorera i identificar
l’espai que ha de quedar lliure davant l’escola.
-Circulació interior: s’intentarà evitar al màxim la confluència d’alumnes en espais reduïts. Els
alumnes no podran quedar-se als passadissos i hauran de romandre al seu espai classe quan
acabin les classes. Els alumnes no es podran quedar al passadís, únicament podran sortir per
anar al lavabo, omplir la cantimplora d’aigua, canviar de classe/espai o recollir material de les
guixetes. S’hauran d’esperar al professorat a dins l’aula, mai al passadís.
-Patis:
Grup

Horari de baixada

Horari de pujada

1ESO

11.05

11.25

2ESO

11.05

11.25

3ESO

10.05

10.25

4ESO

10.05

10.25

1BAT

10.50

11.20

2BAT

11.00

11.30

CAI

10.50

11.20

Van al terrat a les 11.00

Baixen a les 11.30 del terrat

IDMN 1 i 2 matí

11.00

11.30

IDMN 1 i 2 tarda

17.00

17.30

Labo 1 matí

10.50

11.20

Labo 2 matí

10.50

11.20

Labo 1 tarda

17.00

17.30

Labo 2 tarda

17.00

17.30

A3D1 i A3D2

Els alumnes han de rentar-se les mans obligatòriament abans d’entrar a l’aula amb el
corresponent gel hidroalcohòlic.
Els alumnes de l’ESO mengen l’esmorzar a l’aula abans de baixar al pati:



a les 10h 3ESO i 4ESO
a les 11h a 1ESO i 2ESO.

Les classes d’abans del pati hauran d’acabar cinc minuts abans amb la finalitat que els alumnes
tinguin temps de baixar al pati a l’hora assignada. Els professors d’aquestes classes vigilen fins
que tots els alumnes hagin baixat al pati. Els educadors els aniran a buscar a l’aula per baixar i
garantir que ho fan amb la mascareta i que no es barregen amb altres grups.

14

CODI:GNE20EPNS07

PLA DE RETORN A L’ESCOLA
CURS 2020-2021

REVISIÓ: 00

Durant tota l’estona del pati, hauran de portar la mascareta posada. Aquest any no es podrà
jugar a pilota per motius sanitaris.
Els alumnes de BAT i FP surten al carrer, no es queden a l’escola a l’hora del pati.
-Menjador, cantina i espai habilitat al gimnàs per poder menjar:
Aquest any, el menjador, l’utilitzaran els alumnes d’ESO, la cantina la utilitzarà el personal de
l’escola i al gimnàs habilitarem un espai per a aquells alumnes de BAT i FP que vulguin portar-se
el menjar de casa, d’aquesta manera evitarem el contacte entre etapes i grups.
Els alumnes d’ESO faran els següents torns de menjador els dilluns, dimarts i dijous (dimecres i
divendres marxen a casa a les 14:30h) i s’hauran d’ajustar el mes de setembre en funció del
nombre d’alumnes que finalment es quedin a dinar. En els torns de mitja hora, cal tenir present
que el temps efectiu per dinar serà de 20 minuts, ja que hi haurà els últims 10 minuts destinats
a netejar l’espai.
Grup

Torn dilluns

Torn dimarts

Torn dijous

1ESO A

13.30 a 14.00

14.30 a 15.00

14.00 a 14.30

1ESO B

13.30 a 14.00

14.30 a 15.00

13.30 a 14.00

2ESO A

14.00 a 14.30

13.30 a 14.00

14.30 a 15.00

2ESO B

14.00 a 14.30

13.30 a 14.00

14.30 a 15.00

3ESO A

14.30 a 15.00

14.00 a 14.30

13.30 a 14.00

3ESO B

14.30 a 15.00

14.00 a 14.30

14.00 a 14.30

4ESO A

14.30 a 15.00

14.00 a 14.30

13.30 a 14.00

4ESO B

14.30 a 15.00

14.00 a 14.30

13.30 a 14.00

Els alumnes de BAT i FP que vulguin dinar a l’escola a l’espai habilitat al gimnàs, donat que
l’aforament és limitat, per poder garantir la distància de seguretat, hauran de passar per
recepció per apuntar-se en un dels quatre torns que hem previst (de 13.30 a 14.00, de 14.00 a
14.30, de 14.30 a 15.00 i de 15.00 a 15.30).
Un cop els alumnes han acabat de dinar, tindran a la seva disposició material de neteja per poder
deixar l’espai net i desinfectat.
Pel que fa al personal de l’escola que vulgui dinar a la cantina de l’escola, donat que l’aforament
és limitat per poder garantir la distància de seguretat, hauran de passar per recepció per
apuntar-se en un dels quatre torns que hem previst (de 13.30 a 14.00, de 14.00 a 14.30, de 14.30
a 15.00 i de 15.00 a 15.30) i dir si es porten ells el menjar o si dinen el menú de l’escola.
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Un cop el personal ha acabat de dinar, tindrà a la seva disposició material de neteja per poder
deixar l’espai net i desinfectat.
3.5. Promoció de la salut i suport emocional:
- Informació periòdica a efectes PRL. Els responsables de PRL de l’escola es seguiran reunint
trimestralment o abans, si fos necessari, per compartir i treballar en els aspectes de seguretat
que siguin necessaris. Per altra banda, els acords adoptats es comunicaran a la resta del personal
de l’escola quan sigui necessari.
- Formació en recursos de treball online. Una part de la formació ja s’ha fet el mes de juliol.
L’altra part es farà durant el curs.
- Comissió d’acompanyament emocional: s’ha creat expressament per atendre les diferents
casuístiques i necessitats emocionals del moment i està formada pel Ricard Coma, David de
Luna, Montse Barnils, Victoria Maganto, Teresa Roigé i Pilar Coll.
La comissió segueix les indicacions rebudes per part d’Escola Pia Catalunya i organitzarà
activitats puntuals quan es vegi necessari per atendre a tota la comunitat educativa.

4. Organització pedagògica del centre pel curs 2020-2021.
4.1 Possibles escenaris a considerar:
A efectes d’organització pedagògica, el centre treballa amb quatre escenaris diferents:
a) Normalitat relativa: modalitat presencial.
En aquest escenari, l’escola operarà en modalitat presencial i complint amb totes les mesures
de seguretat esmentades al punt 3.
Per poder garantir una bona qualitat de so a les classes, tenint present que tots portarem
mascaretes i, quan es pugui, es mantindrà una distància mínima de 1,5 metres entre alumnes i
docents, mirarem d’adquirir micròfon i altaveu per a tots els docents.
b) Normalitat relativa: modalitat híbrida presencial i online sense grups confinats.
Ara per ara, aquesta modalitat no està contemplada per les autoritats educatives i l’aposta és la
modalitat presencial prevista en el punt a) anterior. No obstant, el mes de setembre veurem
quina és la situació i valorarem si cal analitzar altres escenaris no contemplats a data d’avui.
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c) Confinament d’algun/s grup/s classe: modalitat híbrida online i presencial.
En cas que hi hagi un o diversos grups classe confinats: per tal de poder garantir la qualitat de
les classes d’aquest grup d’alumnes a casa, caldrà que tots els professors disposin de materials
digitals (powerpoints, lectures, llibres digitals, vídeos, àudios...) per tal de poder continuar amb
certa normalitat el ritme de les classes. S’activarà el projecte l’Escola a casa.
Els professors disposaran de l’aula buida del grup classe per poder utilitzar aquell ordinador a
l’hora de classe que els tocaria per poder fer la classe com considerin necessari. S’adquiriran
micròfons i altaveus per a tots els docents per poder fer les classes amb una bona qualitat de
so i que els alumnes des de casa puguin seguir bé les classes.
En cas que hi hagi algun docent confinat preventivament, però no en situació de baixa mèdica,
es tractarà com un cas de baixa mèdica: hi haurà un suplent a les seves hores lectives i el docent
haurà de deixar sempre feina/material per poder avançar la matèria. Si en algun cas aquestes
classes poden ser aprofitades per altres docents per avançar en les seves matèries, es farà, per
evitar utilitzar suplents i que els alumnes tinguin la sensació que són hores menys productives
que una classe amb el propi docent.
En cas que hi hagi un docent de baixa mèdica per la COVID, la situació es tractarà com sempre
s’han tractat les baixes mèdiques: es buscarà un substitut/suplent per a aquella matèria.
d) Confinament total de l’escola: modalitat online.
En aquest cas, l’escola ha determinat els serveis essencials que han de prestar-se de manera
obligatòria en modalitat online. S’activarà el projecte l’Escola a casa.
L’escola ha elaborat una normativa concreta per al funcionament de les classes en modalitat
online per garantir el bon funcionament de les mateixes.
4.2 Activitats extraescolars:
En principi per aquest curs no es contemplen activitats extraescolars. Tot i així s’oferiran i
s’atendrà la demanda sempre que es pugui garantir la distància entre estudiants, ja que es
realitzen en espais tancats i en horari de migdia i tarda, amb barreja d’alumnes de diferents
grups.
En el cas de l’extraescolar d’anglès, que és la més sol·licitada i té una importància estratègica
per a l’escola, es realitzarà per part d’una empresa externa, en un espai aliè a l’escola i amb els
seus protocols propis de seguretat.
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4.3 Altres activitats escolars: sortides, colònies i viatges de final de curs:
Ara per ara no podem determinar quines d’aquestes activitats seran possibles d’acord amb la
situació sanitària del moment. La idea és poder fer les activitats previstes en situació de
normalitat i valorar en el moment de fer-les si són viables o no, per motius de seguretat.

5. Pla d’actuació en cas de confirmació o sospita de cas COVID-19 en
alumnat.
5.1 Objectiu i àmbit d’aplicació.
D’acord amb l’establert a les instruccions donades per les autoritats sanitàries i educatives i
altres autoritats competents, l’escola ha establert un protocol d’actuació en cas de detecció d’un
cas positiu de la COVID-19 o la sospita d’un possible cas de la COVID-19 entre l’alumnat. Aquest
protocol, ve a determinar les actuacions que s’han de realitzar en el moment en què es té
coneixement d’aquesta possible situació i de risc i com actuar amb posterioritat.
L’àmbit d’aplicació d’aquest pla és el de tot el personal de l’escola que pugui tenir contacte amb
alumnat i/o coneixement d’una possible situació de risc en relació amb la COVID-19.
Cal dir que en aquest pla únicament es parlarà de la confirmació o sospita de casos entre
l’alumnat, ja que la confirmació o sospita de casos entre el personal de l’escola es tractaran en
el corresponent Pla de Contingència a efectes de PRL.
5.2 Responsables del seguiment de casos
Al moment en què algun membre del personal de l’escola tingui coneixement de la confirmació
d’un cas positiu o de la sospita d’un possible cas de la COVID-19 entre l’alumnat, caldrà informar
immediatament a la persona responsable de la COVID-19, la Sra. Aina Surroca.
El més probable és que les persones que tinguin coneixement o constància d’aquesta informació
siguin els tutors/es, per tant, seran els que amb major probabilitat hauran d’informar-ne a la
responsable de la COVID-19.
En aquest sentit, la responsable de la COVID-19 informarà les autoritats competents de la
situació produïda (Inspecció, Consorci d’Educació i Salut Pública) i enregistrarà el seguiment dels
casos.
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5.3 Possibles escenaris i pla d’actuació

a) Cas positiu confirmat
Es considera un cas positiu confirmat aquell que compleix amb el criteri de laboratori (PCR
d’screening positiva i PCR de confirmació en un gen alternatiu al de l’screening també positiva).
Correspon al Sistema Públic de Salut el diagnòstic, tractament mèdic i l’emissió d’informes
mèdics en aquests casos.
En el cas que un alumne sigui positiu confirmat, el seu grup de convivència haurà de ser confinat
preventivament a no ser que es pugui garantir que s’han complert les mesures de seguretat:
respecte de la distància de seguretat i l’ús de mascareta sempre. D’entrada, no caldria confinar
els docents que hi han tingut contacte, ja que aniran en tot moment amb mascareta de forma
obligatòria.
No obstant, si en el moment d’informar a Salut Pública del cas positiu, les autoritats consideren
que cal confinar el grup directament o cal fer les proves a alumnes i docents del grup, seguirem
sempre les instruccions rebudes.
Habitualment la família o el propi alumne/a contactaran amb el seu tutor/a per avisar de la
situació, ja que tal com han signat a la declaració de responsabilitat esmentada al punt 2, estan
obligats d’advertir l’escola si es produeix aquesta situació.
El tutor/a, en ser coneixedor del cas, haurà d’avisar urgentment la responsable de la COVID-19
de l’escola per valorar la situació i que es puguin prendre les mesures necessàries de forma
immediata.
L’alumne/a que sigui positiu confirmat de la COVID-19 no podrà assistir presencialment a
l’escola fins que tingui l’alta mèdica (per tant, donar negatiu a les corresponents proves PCR).

b) Sospita de cas
En cas que un alumne/a presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 mentre està a
l’escola, aquest/a haurà de ser confinat de forma preventiva en un espai de quarantena a
l’escola, mentre la família no el/la pugui venir a recollir.
Les seves pertinences, així com tot el material compartit que hagi utilitzat haurà de ser guardat
en una bossa d’escombraries i, un cop completament tancada, posada a l’interior d’una segona
bossa d’escombraries.
En aquest cas, un responsable de l’escola haurà d’acompanyar l’alumne mentre estigui en l’espai
de quarantena. Si els símptomes que presenta són greus, l’escola trucarà al 061 per rebre
instruccions mentre no arribi la família.
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Si l’alumne/a presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 quan no és a l’escola, per
motius de seguretat i prevenció, no podrà assistir presencialment a l’escola fins que es confirmi
si és positiu o no.
Si finalment es confirma el positiu de la COVID-19, s’actuarà d’acord amb el punt 5.3a) anterior.
Si no es confirma, perquè la prova surt negativa, en principi l’alumne/a podria tornar a l’escola
quan ja no presenti cap tipus de simptomatologia.
No obstant, l’escola actuarà sempre d’acord amb el que determinin les autoritats competents.

c) Contacte estret amb un cas positiu confirmat
Es considera contacte estret de casos possibles, probables o confirmats, qualsevol persona que
convisqui amb la persona que ha resultat positiu i les persones que hagin estat en un mateix
lloc que un cas positiu confirmat, mentre presentava símptomes, a una distància menor de 2
metres i durant almenys 15 minuts.
L’alumnat que estigui en aquesta situació, per motius de seguretat i prevenció, no podrà assistir
presencialment a l’escola fins haver fet una quarantena domiciliària de 14 dies.
Si en aquest temps de quarantena, apareix simptomatologia compatible amb la COVID-19,
s’haurà d’actuar d’acord amb l’establert a l’apartat b anterior.

d) Contacte casual amb un cas positiu confirmat
Es considera un contacte casual de casos possibles, probables o confirmats, la resta de situacions
no incloses en l’apartat c) anterior, incloses aquelles persones que hagin estat en el mateix lloc
que un cas, mentre presentava simptomatologia, però que no compleixin els criteris per a ser
considerats contacte estret.
Els alumnes que es trobin en aquest grup continuaran amb l’activitat educativa presencial amb
normalitat i estaran atents a l’aparició de simptomatologia compatible amb la COVID-19.
Si finalment aquest fos el cas, s’actuarà tal com està previst a l’apartat b) anterior.
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6. Pla de contingència (PRL).
6.1 Objectiu i àmbit d’aplicació:
D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals,
l’empresa ha de garantir la seguretat i salut del personal al seu servei en tots els aspectes
relacionats amb el treball, integrant l’activitat preventiva i adoptant totes les mesures que siguin
necessàries per a la seva protecció.
En aquest context, aquest pla de contingència és un recull de les mesures que l’empresa ha
implementat o té previst implementar per afrontar l’alerta sanitària provocada per la COVID-19,
en funció de l’escenari a data d’avui i en concordança amb la informació facilitada per les
autoritats sanitàries i educatives.
Aquestes mesures i aquest pla formen part del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’escola i
complementen la Planificació de l’Activitat Preventiva prevista per a cada curs.
Per aquest motiu, l’àmbit d’aplicació d’aquestes mesures serà per al conjunt del personal
treballador que realitzi els seus serveis a dins del propi centre, així com a les activitats que
desenvolupin com a part de les seves funcions, fora del propi centre.
6.2 Creació de la comissió de seguiment:
Per tal de poder fer el seguiment de la situació a l’escola, s’ha creat la comissió de seguiment
que estarà formada pels membres de l’equip directiu que, de fet, ja inclou els responsables de
PRL.
Nom i Cognom
Ricard Coma
Joan Aragon
Meritxell Parcerisas
Lluís Zabala
Núria Pallí
David De Luna
Aina Surroca

Càrrec
Director gerent
Administrador i responsable de PRL
Directora pedagògica de l’ESO
Director pedagògic de Batxillerat
Directora pedagògica de Formació Professional
Responsable de Pastoral
Responsable de Qualitat i PRL

Les reunions seran setmanals, coincidint amb les reunions d’equip directiu i les decisions
acordades es detallaran a les mateixes actes de reunió de l’equip directiu.
Les funcions de la comissió de seguiment de la COVID-19 són les següents:
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-Analitzar l’evolució de l’alerta provocada per la COVID-19, basant-se en la informació publicada
per les autoritats competents.
-Coordinar la implementació de les mesures organitzatives necessàries per prevenir i/o afrontar
el possible contagi en l’entorn laboral.
-Adoptar mesures de protecció específica dirigides al personal que sigui considerat de risc.
-Promoure l’adquisició i rebuda dels materials higiènics i de protecció que es considerin
necessaris.
-Implementar les mesures de protecció col·lectiva, dirigides a assegurar la neteja i desinfecció
dels espais de l’edifici, superfícies i objectes i, augmentar els nivells de ventilació per reforçar la
renovació de l’aire a l’interior de l’edifici.
-Col·laborar en el desenvolupament d’una estratègia de comunicació dirigida a mantenir
informat el personal treballador a través dels canals oficials o mitjançant l’elaboració de
materials específics si fos necessari.
6.3 Avaluació del risc i planificació de l’activitat preventiva:
L’escola planifica anualment la seva activitat preventiva i avalua els possibles riscos que poden
existir en el marc de la seva activitat i de la pandèmica de la COVID-19.
Totes les mesures de prevenció, seguretat i salut aquí esmentades s’han incorporat all document
de planificació de l’activitat preventiva, juntament amb la resta de mesures de prevenció,
seguretat i salut que l’escola sempre aplica en el marc de la seva pròpia activitat.
6.4 Protocol d’actuació general:
En termes generals, l’escola treballa i seguirà treballant sobre la idea de tres escenaris possibles,
a data d’avui:
a) Contenció: absència de casos positius confirmats
Per tal de contenir la propagació del virus i evitar el risc de contagi, l’escola prendrà totes les
mesures preventives i de seguretat necessàries. Aquestes mesures, ja estan detallades al punt
3 anterior.
b) Mitigació: casos positius confirmats (risc raonable).
Es considera un cas positiu confirmat aquell que compleix amb el criteri de laboratori (PCR
d’screening positiva i PCR de confirmació en un gen alternatiu al de l’screening també positiva).
Correspon al Sistema Públic de Salut el diagnòstic, tractament mèdic i l’emissió de partes mèdics
de baixa, confirmació i alta en aquests casos.
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b.1 Confirmació de cas
En el cas que el personal de l’escola confirmi que és positiu de la COVID-19, hauran d’informarne immediatament a la responsable de la COVID-19, Sra. Aina Surroca, per poder fer el
seguiment del cas i coordinar amb el servei de prevenció de riscos laborals de l’escola (PREVING)
el protocol a seguir. Tal i com estableix el protocol de Salut Pública, un cop detectat un cas
positiu per COVID-19, la responsable de la COVID-19 informarà a el/la infermer/a de centre que
tenim assignat/da al CAP Roger de Flor.
Posteriorment, l’escola haurà d’informar de la situació, mantenint la confidencialitat de les
dades de la persona positiva, a tots els possibles contactes d’aquesta persona a nivell intern. En
principi, no caldria confinar preventivament a ningú, ja que tot el personal de l’escola està
obligat a dur mascareta mentre sigui al centre i, sempre que es pugui, a mantenir la distància de
seguretat.
Per últim, aquesta persona no podrà venir a l’escola fins a tenir l’alta mèdica (per tant, donar
negatiu en les proves anteriorment mencionades).
Si el cas positiu és un docent, en principi no caldria confinar a cap grup classe de forma
preventiva ja que estan obligats a portar mascareta en tot moment i a guardar la distància de
seguretat a no ser que sigui completament impossible pel tipus de classe/activitat que
desenvolupen.
No obstant, si en el moment d’informar a Salut Pública del cas positiu, les autoritats consideren
que cal confinar el grup directament o cal fer les proves a alumnes i docents del grup, seguirem
sempre les instruccions rebudes.
b.2 Sospita de cas
En cas que algú del personal de l’escola presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19
mentre està a l’escola, haurà d’informar de forma immediata als responsables de PRL de l’escola
que l’informaran dels passos a seguir (contactar amb el CAP per valorar la situació i, contactar
amb la mútua de l’escola per fer el seu seguiment).
Per altra banda, aquesta persona haurà de marxar cap a casa un cop feta la gestió anterior. Si
els símptomes que presenta són greus, l’escola trucarà al 061 per rebre instruccions immediates.
En aquest cas, aquesta persona haurà de romandre, mentrestant, a l’espai de quarantena de
l’escola, acompanyat/da d’algun responsable. Les seves pertinences, així com tot el material
compartit que hagi utilitzat, haurà de ser guardat en una bossa d’escombraries i, un cop
completament tancada, posat a l’interior d’una segona bossa d’escombraries.
Si algú del personal de l’escola presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 quan no
és a l’escola, per motius de seguretat i prevenció, no podrà venir presencialment a l’escola fins
que es confirmi si és positiu o no.
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Si finalment es confirma el positiu de la COVID-19, s’actuarà d’acord amb el punt b.1 anterior.
Si no es confirma, perquè la prova surt negativa, el personal podrà tornar a l’escola un cop ja no
presenti cap tipus de simptomatologia.
No obstant, l’escola actuarà sempre d’acord amb el que determinin les autoritats competents.

b.3 Contacte estret amb un positiu confirmat
Es considera contacte estret de casos possibles, probables o confirmats, qualsevol persona que
hi convisqui i les persones que hagin estat a un mateix lloc que un cas positiu confirmat, mentre
presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres i durant almenys 15 minuts.
En aquest cas, el personal que es trobi en aquesta situació haurà d’informar-ne immediatament
els responsables de PRL de l’escola i s’haurà de posar en contacte amb el servei mèdic de
prevenció de riscos laborals de l’escola (PREVING), així com amb el seu metge de capçalera del
Sistema Públic de Salut per a portar un seguiment del seu cas.
El personal de l’escola que estigui en aquesta situació, per motius de seguretat i prevenció, no
podrà venir presencialment a l’escola fins haver fet una quarantena domiciliària de 14 dies.
Si en aquest temps de quarantena, apareix simptomatologia compatible amb la COVID-19,
s’haurà d’actuar d’acord amb l’establert a l’apartat b.2 anterior.
b.4 Contacte casual amb un positiu confirmat
Es considera un contacte casual de casos possibles, probables o confirmats, la resta de situacions
no incloses en l’apartat c) anterior, incloses aquelles persones que hagin estat en el mateix lloc
que un cas, mentre presentava simptomatologia, però que no compleixin els criteris per a ser
considerats contacte estret.
El personal que es trobi en aquest grup continuarà amb la seva activitat presencial amb
normalitat i estarà atent a l’aparició de simptomatologia compatible amb la COVID-19.
Si finalment aquest fos el cas, s’actuarà com està previst a l’apartat b.2 anterior
c) Generalització: casos positius confirmats que representen més risc del que seria
raonable
En el cas d’un confinament total de l’escola, sigui per imperatiu legal o sigui per confirmació de
diversos casos en diferents espais, grups i/o nivells, l’escola haurà de continuar treballant en
modalitat online com ja es va fer durant el primer confinament del mes de març de 2020.
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En aquest cas, l’organització de l’escola ja s’ha detallat en el punt 4 anterior. A més, es donarà
prioritat i màxima rellevància a l’acompanyament personal dels nostres alumnes i famílies i es
realitzaran totes les accions necessàries per tal de garantir-ne el seu aprenentatge i assoliment
dels continguts i competències que es consideren essencials a cada curs.
6.5 Protocols d’actuació específica:
a) Grup de risc: en el cas del personal considerat vulnerable o de risc, s’actuarà d’acord
amb l’establert en el punt 2 anterior.
b) Personal extern a l’escola: qualsevol persona externa a l’escola que vingui a realitzar
algun tipus de feina al centre, haurà de signar la corresponent documentació a efectes
de prevenció de riscos laborals i s’haurà de comprometre a seguir totes les indicacions
i mesures de prevenció i seguretat que l’escola ha implementat.

Barcelona, 4 de setembre de 2020
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7. Annexos.
7.1 Proposta de reducció de les hores presencials als ensenyaments postobligatoris, aprovada
pel Consell Escolar del 4 de novembre de 2020:
La RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre (DOGC 30/10/2020) per la qual es prorroguen i
es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, estableix en el punt 12 un conjunt de mesures
addicionals a les que es venen aplicant des de l’inici de curs:
Punt 12. Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i
activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).
Paràgraf 2. “Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus
plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat
d'estudis postobligatoris...”
Paràgraf 3. “Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats
extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu...”
Paràgraf 4. “En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels
centres educatius... “
a) La posició de la nostra institució educativa
La nostra aposta és per un ensenyament preeminentment presencial pels arguments
socioeducatius següents:





L’escola és un espai segur que compleix les normatives de salut on l’alumnat es pot
socialitzar de manera segura i responsable.
L'alumnat té el dret a l’educació i només queda garantit íntegrament amb la
presencialitat dels seus actors.
Tot l’alumnat té la necessitat d’acompanyament i seguiment per assegurar el seu
progrés d’aprenentatge.
L’alumnat en general manifesta la necessitat i voluntat de d’assistir a l’escola després
d’uns mesos de confinament forçat.

En tant que el Departament d'Educació no ha instat un mínim d’hores d’educació no presencial
pels ensenyaments postobligatoris i en tant que deixa aquesta decisió a cada centre educatiu,
hem decidit que prevaldrà la presencialitat i que es farà una reducció d’un màxim del 20% en
funció de la singularitat del nostre projecte i de les prioritats socioeducatives anteriors. Serà
d’aplicació des del 9 de novembre al 21 de desembre.
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En el cas del Batxillerat:
• Un dia de classe setmanal en modalitat online i quatre dies en modalitat presencial.
•
Aquest dia no serà fix i variarà setmanalment (seguint l'ordre dels dies de la setmana).
Es mantindrà el mateix horari que fins aleshores, però cal adaptar la metodologia de
cada sessió al model no presencial.
• Aquests dies no seran coincidents entre alumnes de 1r i 2n de Batxillerat.
• El divendres sempre seran presencials, ja que es fan les tutories grupals.
• Am aquesta mesura reduïm la meitat dels alumnes dos dies a la setmana i alhora
garantim la màxima presencialitat al batxillerat.
En el cas de la Formació Professional:
Distingim entre el curs de grau mitjà i la resta grups de grau superior per criteris d’edat i
d’especialitat.
a) Grau Mitjà de Cures auxiliars d’infermeria: divisió del grup en 2 subgrups (A/B) i organització
setmanal diferenciada per setmana, segons el quadre següent:
Setmana

DL

DM

DC

DJ

DV

09 al 13 Nov
16 al 20 Nov
23 i 24 Nov
30 Nov al 4 Des
7 al 11 Des
14 al 17 Des

A
B
A
B
FES
B

A/B
B/A
A/B
B/A
FES
B/A

A
B
REC
B
A
B

B
A
REC
A
B
A

B
A
REC
A
B
NOT

b) Graus Superiors: atendre la singularitat de cada grup i de l’especialitat.
Especialitat

Grup

Proposta d’organització

A3D

1r i 2n

Presencial 100%, cap dia online. Ratis < 20 alumnes

Laboratori Clínic

1r Matí

Els divendres online

Laboratori Clínic

2n Matí

Els dimarts online

Laboratori Clínic

1r Tarda

Els dilluns online

Laboratori Clínic

2n Tarda Els dimarts online

Imatge per al Diagnòstic

1r Matí

Els divendres online

Imatge per al Diagnòstic

2n Matí

Tots els dies presencials (no venen els divendres)

Imatge per al Diagnòstic

1r Tarda

Els dilluns online

Imatge per al Diagnòstic

2n Tarda Tots els dies presencials (no venen els divendres)
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