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RESOLUCIÓ MESURES URGENTS _ NOVEMBRE 2020
1. Nova organització segons Resolució de mesures urgents del Departament
d’Educació
D’acord amb les recomanacions rebudes el passat 30 d’octubre per part del Departament
d’Educació en relació a la reducció de la presencialitat als centres educatius que
imparteixen Batxillerat i Cicles Formatius la nostra escola ha pres les següents mesures per
tal de fer efectiva la disminució d’alumnes a les nostres aules.

La decisió s’ha pres consensuadament entre els membres de l’Equip Directiu i els membres
de la Comissió Pedagògica creada, el passat mes de juliol, per resoldre qüestions
pedagògiques derivades de la COVID-19.

En aquest sentit la docència passarà a impartir-se de manera presencial i virtual, sistema
híbrid, tenint en compte els següents criteris:
● Les mesures s’inicien el proper 2 de novembre i es preveuen fins al 21 de desembre
(susceptibles de ser ampliades o reduïdes segons el que estableixi el Departament
d’Educació).
● La virtualitat es combinarà amb la presencialitat per setmanes complertes. És a dir,
els alumnes rebran una setmana de classes presencials (de dilluns a divendres) i una
altra, la següent a la presencial, de manera virtual (de dilluns a divendres) i així
successivament.
● S’iniciarà la virtualitat el proper 2 al 6 de novembre amb els segons cursos dels
cicles formatius de grau superior (Administració i Finances, Dietètica, Comerç
Internacional, Educació Infantil i Guia, informació i assistències turístiques). Aquests
cursos rebran la setmana següent, del 9 al 13 de novembre, classes de manera
presencial i així successivament fins al 21 de desembre.

● Els cursos de Batxillerat i dels cicles formatius de grau mitjà iniciaran la combinació
de les classes virtuals amb presencials, de manera setmanal com ja s’ha dit
anteriorment, el proper 16 de novembre. Els primers cursos en aquests nivells a
iniciar la setmana virtual seran els segons cursos dels nivells esmentats, és a dir, 2n
del Batxillerat d’Humanitats, 2n del Batxillerat de Ciències, 2n de Gestió
Administrativa i 2n de Farmàcia i Parafarmàcia.

Els dos cursos de CAI, el de matí i el de tarda, es tractaran com a cursos de primer
de grau mitjà.

La setmana del 23 al 27 de novembre aquests grups tornaran a l’escola per rebre la
setmana de classes presencials i iniciaran la virtualitat els grups de primer, és a dir,
1r del Batxillerat d’Humanitats, 1r del Batxillerat de Ciències, 1r de Gestió
Administrativa i 1r de Farmàcia i Parafarmàcia. També els dos cursos de Cures
Auxiliars d’Infermeria de matí i tarda (cicle de grau mitjà), que rebran el mateix
tractament als seus efectes que un curs de primer de grau mitjà.

●

L'endarreriment de la virtualitat dels grups de primer de Batxillerat i dels primers
cursos de grau mitjà es justifica al tractar-se d’alumnes de menor edat i que prové
d’un confinament previ en la darrera etapa de l’ensenyament secundari obligatori
(ESO). Aquest fet ha provocat que molts alumnes hagin iniciat els seus estudis
post-obligatoris, de Batxillerat i de formació professional de grau mitjà, amb un
nivell acadèmic i uns resultats d’aprenentatges fluixos en la majoria dels casos.
Aquest fet s’ha detectat i diagnosticat ràpidament per part de la majoria de docents
i tutors d’aquests nivells.

● Tanmateix en els casos on s’allargui la virtualitat per casos positius es podrà
reorganitzar les classes presencials.

● L’escola iniciarà a partir del proper 2 de novembre la gestió per poder cedir
ordinadors als alumnes que no en disposin. En aquest sentit des de la Coordinació
de tutors ja s’han detectat els casos. S’estudiaran i es prendran les mesures
pertinents per tal de procedir a la cessió i garantir-ne la seva devolució amb un bon
estat. La connectivitat queda coberta pel Departament d’Educació.

● Quan s’inicia la setmana de classes virtuals s’activa el protocol de classes online,
que s’adjunta en aquest document.
● Durant les setmanes de presencialitat s’aprofitarà per realitzar, en la mesura del
que sigui possible i segons les casuístiques de cada matèria, mòdul i/o crèdit, les
proves avaluables i les pràctiques, tallers i implementacions.

● La realització de la Formació en Centres de Treball (FCT) i la DUAL es continuaran
desenvolupant amb tota normalitat.

● L’hora de tutoria es manté a cada setmana, ja sigui presencial o virtual. Es considera
vital aquesta sessió per fer el seguiment de l’alumnat en unes condicions híbrides
d’ensenyament.

2. Organització dels grups estables: nombre d’alumnes, espais, professors,
agrupaments flexibles.

Es segueix amb els mateixos Grups Estables de Convivència (GEC) que corresponen a
cadascun dels cursos i que es relacionen en la taula següent:

GRUP
1r Batxillerat A
1r Batxillerat C
2n Batxillerat A
2n Batxillerat C
1r. Gestió Admtiva.
2n. Gestió Admtiva.
1r. Adifin
2n. Adifin
1r. Comerç Internacional
2n. Comerç Internacional
1r. DAW
CAI A
CAI B
1r. Farmàcia A
1r. Farmàcia B
2n. Farmàcia A
2n. Farmàcia B
1r. Dietètica
2n. Dietètica
1r. Ed. Infantil A
2n. Ed. Infantil A
1r. Ed. Infantil B
2n. Ed. Infantil B
2n. Guia, Informació i
assistències turístiques

Quan s’hagin de fer subgrups per matèries específiques o desdoblaments que comportin la
barreja d’alumnes de diferents GEC caldrà mantenir la distància de seguretat i utilitzar la
mascareta.
S’intentarà, en la mesura del possible, agrupar els alumnes de manera estable ens els
desdoblaments per tal de preservar el mínim contacte.
3. Organització de les entrades, sortides i esbarjos
Seguim amb el mateix format esglaonat d’entrada, sortida i esbarjo, només canvia que el
cinquè pis també sortirà per la porta principal.
Entrada
Esglaonada per la porta principal que s’iniciarà un quart d’hora abans amb la supervisió del
personal de Secretaria que garantirà que no es produeixin entrades massives i es manté la
distància de seguretat i es fa ús de la mascareta. A Secretaria es disposarà de mascaretes
en cas d’oblit per part dels alumnes.
Sortida
● Els alumnes del 1r, 2n, 3r, 4t i 5è pis sortiran per la porta principal

Esbarjo
Entrada i sortida per la porta principal esglaonadament en el següent ordre:
●
●
●
●
●

1. Cinquena planta
2. Quarta planta
3. Tercera Planta
4. Segona planta
5. Primera planta (surten 5 minuts abans i tornen a entrar 5 minuts abans)

S’ha tornat a establir un professor responsable a cada planta per controlar la sortida
esglaonada dels diferents grups per tal que indiquin quan pot començar a baixar els grups
de la planta següent, adaptant-lo als nous horaris.
Cada setmana s’enviarà els responsables d’esbarjo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Us recordem que es mantenen els protocols de:
➢
➢
➢
➢
➢

d’actuació davant de casos de possibles positius de COVID-19.
alumnat
per a professorat
per a tutors
de neteja i desinfecció

Així com els aforaments dels espais comuns.
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