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0. INTRODUCCIÓ 

Des del curs 2019/2020 la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha marcat tots els nivells educatius i cada 

centre ha hagut de gestionar diferents escenaris, que han requerit planificar, organitzar i consensuar mesures 
per facilitar l’adaptació a aquesta nova realitat. 

Ja durant el curs 2020-2021 vam treballar dins el marc d’un Pla de Contingència. Per al curs 2021-2022 
desenvolupam aquest nou pla, d’obligat compliment, que recull les principals mesures organitzatives i 

pedagògiques que tindrem en compte per desenvolupar el curs amb la garantia de crear entorns saludables i el 
més segurs possibles al CIFP Son Llebre. 

Segons la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Proferssional i de la consellera 
de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de 

prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears per al curs 2021- 2022, el retorn a les activitats presencials als centres 

educatius a partir del mes de setembre de 2021 ha de complir aquests objectius primordials: 

 Crear un entorn escolar saludable i més segur possible, tant físicament com emocionalment, 

mitjançant mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció. 
 Posibilitar la detecció precoç de casos i fer una gestió adequada a través de protocols d'actuació 

clars i de coordinació dels agents implicats. 

 Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica. 

Amb l’objectiu d’ajustar les mesures de prevenció a la situació epidemiològica, es plantegen 2 escenaris en 

funció del nivel d’alerta de cada territori: 

1. Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2. En aquest escenari, les classes seran 

presencials per a tot l’alumnat i cal prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es 

determinen en aquest protocol. 

2. Nivells d’alerta 3 i 4: Amb mesures restrictives. En aquest cas, semipresencial-en línia, es poden 
plantejar fòrmules mixtes d’alternança de les modalitats presencial i a distància. 

El pas d’un escenari a un altre vendrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin 
les autoritats sanitàries en cada moment. Així mateix, si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents 

que suposin altres escenaris distints d’aquests tres plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los. S’ha de tenir en 
compte que amb la nova normalitat prevalen els criteris sanitaris per davant dels pedagògics; per tant, els 

criteris aplicats hauran de ser flexibles i condicionats a l’evolució de la pandèmia.   

Per acabar aquesta introducció volem fer menció al volum de persones que tenim al centre, ja que ens 
condicionarà el desenvolupament d’aquest Pla de Contingència. 

Quant a l’alumnat, aproximadament parlam de 140 alumnes en torn de matí i 115 alumnes en torn de 
capvespre. 

Respecte al professorat, i basant-nos en la quota acceptada a hores d’avui, pendents de la concreció de la 
quota dels certificats de professionalitat, hi ha al voltant de 27 professors i professores que cobreixen els torn 

de matí i de tarda.  

Respecte al personal no docent, disposam de 2 conserges (en horari de matí i en horari de capvespre), 1 cap de 

secretaria i 1 auxiliar administratiu que cobreixen el servei en horari de matí i tarda i 3 netejadores (horari matí 

i tarda). 
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1.  PLANIFICACIÓ DE LES MESURES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I HIGIENE 

ENFRONT DE LA COVID-19 ADAPTADES A L’ETAPA EDUCATIVA.  

 

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais  

1.1.1. Organització de les entrades i sortides 

S’ha estimat que, donada la configuració del centre i els cicles formatius i certificats de professionalitat que 

impartim, es faran quatre grups de convivència estable, dividits en dos al matí i dos a la tarda. 

GRUPS ESTABLES  ZONA HORARI 

1 1r A /2n B/ 2n G de CFGS TIS B matí 

2 1r i 2n de CFGS TMC B tarda 

3 1r i 2n de CFGM TAPSD i CP A matí 

4 1r i 2n de CFGS TPIG i CP A tarda 

 

Aquests grups de convivència, tindran espais de entrada/sortida, escales d'accés, zones d’esbarjo i banys 

diferents, així com aules pre-assignades específiques per cada grup. 

L’alumnat només es podrà moure dins la seva zona assignada. Excepcionalment, i si no està ubicat a la seva 
zona assignada podrà accedir als serveis de secretaria, DIOP/POAP i biblioteca, amb la cita prèvia 

corresponent, així com a direcció i caporalia. 

Les màquines expenedores estan duplicades i es troben a totes dues zones. Quan una persona accedeixi a 
les màquines, trobarà just a devora un kit de desinfecció per la neteja exclusiva de la superficie a tocar per 

extreure el producte així com dels espais d’esbarjo (taules i cadires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA A 

 

ZONA B 
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D’aquesta manera es preveu que els horaris dels grups, tenint en compte el nombre d’alumnat 

matriculat,  es puguin establir de la següent manera: 

 
ZONA A 

 
ZONA B 

AULA MATÍ HORABAIXA AULA MATÍ HORABAIXA 

 
8’00 – 14’00  15’00 - 21’00 

 
8’00 - 14’00 15’00 - 21’00 

MALLORCA 1r TAPD 1r TPIG POLIVALENT 1 2n TIS B 1r TMC 

MENORCA 2n TAPD 2n TPIG POLIVALENT 2 2n TIS G 2n TMC 

EIVISSA 
Certificats 

professionalitat 
Certificats 

professionalitat 
FORMENTERA 1r TIS A  

 

1.1.2. Organització de la circulació de passadissos i banys 

La mascareta serà d’ús obligatori dins tot el centre. 

L’alumnat del cicle TAPD, TPIG i Certificats de Professionalitat, farà servir la zona A de l’edifici i l’escala 
d'accés de darrera el bar. 

L’alumnat del cicle  TIS i TMC utilitzarà la zona B de l’edifici i per accedir, empraran l’escala d’accés 

principal.  

Pel que fa als banys, s’habilitaran dos banys, un per cada grup de convivència, essent el del cicle TIS / TMC, 
el bany d'accés a la biblioteca i el del cicle TAPD / TPIG i CP, el de darrera del POAP. 

Només es disposa d’un ascensor operatiu situat a la zona B. El seu ús quedarà limitat al mínim 

imprescindible i a casos justificats. 

El centre disposa de 2 banys per a persones amb mobilitat reduïda: 

 El que està situat a la 1ª planta es reservarà per alumnat i/o personal del centre amb aquestes 
característiques.  

 El que està situat a la planta baixa, el seu ús es limitarà a persones alienes al centre. 
 

1.1.3. Organització del diferents espais del centre 

Espai d’entrada i passadissos. Hi haurà senyalitzacions per accedir a la zona A i zona B corresponents a 

cada cicle. 

Els espais d’atenció al públic (Secretaria, POAP): 

 A través de la web del centre es podrà reservar cita prèvia. 

 Disposaran de pantalla de protecció a cada taula. 

 Només podrà entrar una persona per ser atesa. La resta ha d’esperar el seu torn a fora. 

 Les distàncies de seguretat estaran marcades amb línies fora. 

Pati i servei de bar. AMADIP ESMENT ha dut el servei de bar abans de la situació COVID. S’han fet 
gestions amb la persona responsable per a la reanudació del servei de bar del matí, però estam pendents 

que l’entitat valori la situació al mes de setembre i ens doni una resposta. En torn de tarda no hem diposat 
mai de servei de bar degut a la incompatibilitat horària amb el taller ocupacional d’AMADIP. La font d’aigua 

continuarà inoperativa fins que la situació sanitària ho permeti. 
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Els espais d’esbarjo es distribuiran de la següent manera: 

ZONA A ZONA  B 

Planta baixa (espai davant bar) Planta baixa (espai entre consergeria i ascensor 
útil) 

Terrassa exterior carrer (zona A) Terrassa exterior carrer (zona B) 

L’alumnat menor d’edat, per poder sortir a l’esplanada del carrer, caldrà que disposi de la corresponent 

autorització familiar signada. 

Banys. Cada grup de convivència disposarà d’un bany d'ús exclusiu. Personal docent i no docent utilitzarà el 
bany que ja té assignat. 

Aules. Es garantirà la separació mínima, marcada per les normes sanitàries del moment, entre persones 

(professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho 

permetin, incloses les entrades i sortides de l'aula. S’ha inclòs el nou aforament màxim per a l’escenari de 
Nova Normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2 a tots els espais del centre garantint la distància 

mínima establerta d'1.20 m. o de 1.44 m2 per persona, i s’ha retolat a l'entrada de cada aula l’aforament 
amb els diferents nivells d’alerta. 

S'’ha establert direccionalitat als passadissos per minimitzar els encreuaments sempre que sigui possible. 

S’han marcat línies al terra amb la direccionalitat i amb la separació mínima on sigui necessari esperar torn 
per accedir a algun lloc. S'ha habilitat l'entrada i la sortida del centre per portes diferents per facilitar 

l'entrada i sortida esglaonada de l'alumnat. 

Cada grup d’alumnes només utilitzarà una sola aula durant tota la jornada escolar, excepte els mòduls 
pràctics (Atenció higiènica, Atenció sanitària, Primers auxilis i Suport domiciliari), que utilitzen els tallers per 

a les seves sessions pràctiques. En aquests casos, el professorat responsable d’aquest mòduls serà 

l’encarregat de controlar i coordinar juntament amb la secretària l’ús d’aquests espais específics i la seva 
desinfecció. 

Cada alumne/a tendrà assignat/da una taula i un ordinador portàtil del carretó. 

Cada aula disposarà de 2 kits de desinfecció destinats a l’espai del professorat en els canvis de sessió 

(persona responsable de la desinfecció entre sessions: professorat que entra i el que surt de l’aula) i a la 
desinfecció dels portàtils/ chromebooks de l’alumnat entre una i altra sessió (responsables de la desinfecció: 

persona usuària entrant i professorat responsable que entra i surt de la sessió). 

Biblioteca. La biblioteca romandrà tancada com a servei extern mentre les mesures sanitàries no canviin, 
tal com queda recollit a la web. Per evitar la manipulació sense control de llibres i fulletons, les prestatgeries 

estaran tancades. En el cas que alumnat vulgui fer ús del servei de préstec de llibres, haurà de seguir les 
instruccions pertinents.  

Tallers sanitaris, cuina i bugaderia. Romandran tancats i s’utilitzaran exclusivament baix la supervisió i 

indicacions del professorat responsable. 

Saló d’actes. Caldrà fer sol·licitud per fer-ne ús en situacions que ho requereixin si no fos possible habilitar 

un espai exterior. Quan es faci servir, es prendran les mesures sanitàries, de neteja i desinfecció 
necessàries. Si fos necessari, la zona de l’escenari i l’espai entre aquest i la platea es farà servir com a aula, 

mantenint la distància i netejant i desinfectant després de cada ús. També es contempla l’ús per entitats 
externes prèvia sol.licitud de l’espai fora d’horari lectiu i assumint la neteja/desinfecció i el servei de 

consergeria. 
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Sala de professorat i despatxos. El professorat i el personal d’administració tendrà assignat un lloc de 
treball permanent i d’ús exclusiu. A la sala del professorat hi ha mampares de separació i protecció entre els 

diferents llocs de feina. La part lateral interior de la biblioteca continuarà sent habilitada per completar els 
llocs de treball permanent individualitzats del professorat.  

Saleta de berenar. Està marcat l’aforament màxim i es disposarà d’un kit de desinfecció per tal de fer-lo 

servir després de cada ús. 

Sala de reunions/sala Cabrera. Romandrà tancada, caldrà fer sol·licitud per fer-ne ús. Es prendran les 
mesures sanitàries, de neteja i desinfecció necessàries un cop feta servir. 

Sala de tutoria. Romandrà tancada, caldrà fer sol·licitud per fer-ne ús. Es prendran les mesures sanitàries, 

de neteja i desinfecció necessàries un cop feta servir. 

 

1.1.4. Organització de la neteja i desinfecció de les aules 

Donat la potencial supervivència del virus en les superfícies i espais de treball, se seguiran les pautes de 

neteja i desinfecció establertes a la Resolució: 

 Neteja: eliminar la brutor i bona part dels microorganismes. 

 Desinfecció: eliminar els microorganismes de les superfícies. 

La desinfecció es durà a terme amb: 

 Lleixiu en una concentració d’1:50. 

 Alcohol de 70º. 

 Peròxid d’hidrogen al 0,5% (aigua oxigenada). 

Les etapes bàsiques de la higienització (neteja i desinfecció) són: 

1. Ordenar i retirar els objectes en desús. 
2. Retirar la brutor més gruixuda. 

3. Banyar les superfícies que s’han de netejar. 
4. Aplicar una dissolució de detergent. 

5. Aclarir. 

6. Desinfectar d’acord amb les indicacions de concentració i temperatura. 
7. Aclarir. 

8. Eixugar. 

Es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia, i es reforçarà en aquells 
espais que ho necessitin en funció de la intensitat d’ús.  

S’ha fet una distribució d'espais per higienitzar (neteja i desinfecció) en funció del seu ús dins l'ANNEX 1 

Neteja i desinfecció. 

La neteja de centre està organitzada en dues franges horàries: una de les 6:30h a les 10:30h que compta 
amb 2 persones i una altra de les 14:00h a les 18:00h. que compta amb una persona. 

A la franja del matí es netegen a fons totes les aules, tallers i lavabos, així com els espais comuns. 

A la franja del migdia es repasen les aules, espais comuns i es netegen els lavabos i despatxos.  

Amb la finalitat de facilitar la tasca de neteja, a l’acabament de cada torn, l’alumnat sortint ha de deixar la 

cadira damunt la taula. En el cas de migdia, l’alumnat entrant al torn de capvespre haurà de netejar la seva 
taula i cadira. 
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1.1.5. Organització de la ventilació dels espais 

Per poder assegurar la ventilació dels diferents espais, s’ha aprovat el canvi d’alguns sistemes de tancament 

del centre (finestres i portes), que eren poc accessibles i que no permetien una ventilació adequada. El 
centre disposa d’un sistema de ventilació i climatització mecànica i de renovació controlada de l’aire. Els 

filtres es netejaran i desinfectaran dos cops l’any. La renovació automàtica de l’aire es realitzarà 4 cops al 

dia, d’acord amb el següent horari: 

 ZONA A (Mallorca, Menorca i Eivissa) 

DILLUNS 

10:40-11:10 

14:50-15:15 

17:45-18:15 21:30-22:00 

DIMARTS 13:55-14:15 

DIMECRES 14:00-14:30 

DIJOUS 14:00-14:30 

DIVENDRES 14:50-15:10 

 

 ZONA B (Cabrera, Formentera, Polivalent 1 i Polivalent 2) 

DILLUNS 

10:40-11:10 

14:40-15:00 

17:45-18:15 21:30-22:00 

DIMARTS 14:40-15:00 

DIMECRES 13:50-14:20 

DIJOUS 12:55-13:25 

DIVENDRES 13:50-14:10 

Sempre que la metereologia ho permeti les finestres es mantindran obertes. Tal com marca la Resolució, 

tots els espais del centre i les aules, es ventilaran entre classes o ús de l’espai durant 15 minuts.  

Com a mesura de prevenció front el coronavirus es mesurarà la quantitat de CO2 existent en l’ambient amb 
un mesurador de CO2. N’hi haurà un a cada aula, així com a la sala de professorat. Si el mesurador arriba a 
800 ppm s’haurà de ventilar l’espai per a reduir el risc de contagi.  

 

1.1.6. Material de protecció necessari per cada espai 

L’ús de mascareta serà obligatori a tot el centre.  

Com a norma general, totes les instal·lacions del centre (despatxos i aules, excepte els banys) disposaran de 
gel/solució hidroalcohòlica. 

Les dependències on hi hagi fotocopiadores, ordinadors portàtils o altres equips d’ús compartit (aules, 

secretaria, consergeria, sala de professorat, sales de reunions, saleta berenar) també disposaran del kit 
bàsic de desinfecció format per producte desinfectant i paper assecant. 

ESPAI MATERIAL DE PROTECCIÓ 

HALL Gel/solució hidroalcohòlica 

CONSERGERIA Gel/solució hidroalcohòlica 
1 Kit de producte desinfectant i paper assecant 
Contenidor amb bossa 

AULES/Tallers*  Gel/solució hidroalcohòlica 
2 Kits de producte desinfectant i paper assecant 
Contenidor amb bossa 

SALA REUNIONS (CABRERA) Gel/solució hidroalcohòlica 
Kit de producte desinfectant i paper assecant 
Contenidor amb bossa 
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SECRETARIA  Gel/solució hidroalcohòlica 
Contenidor amb bossa 
Pantalles de protecció 
Kit de producte desinfectant i paper assecant 

DESPATXOS (10) Gel/solució hidroalcohòlica 
Contenidor amb bossa 

SALA TUTORIA Gel/solució hidroalcohòlica 
Kit de producte desinfectant i paper assecant 
Contenidor amb bossa 

SALA PROFESSORAT 
(9 llocs de feina) 

Gel/solució hidroalcohòlica 
Contenidor amb bossa 
Pantalles protectores entre cada lloc de feina 
Kit de producte desinfectant i paper assecant 

SALA BERENAR Gel/solució hidroalcohòlica 
Kit de producte desinfectant i paper assecant 
Contenidor amb bossa 

BIBLIOTECA 

(6 llocs de feina) 
Gel/solució hidroalcohòlica 
Kit de producte desinfectant i paper assecant 
Contenidor amb bossa 

BANYS Sabó 
Paper  
Contenidor amb bossa 

SALA D’AÏLLAMENT Gel/solució hidroalcohòlica  
Contenidor amb bossa 
Kit de producte desinfectant i paper assecant 
Capsa  estanca amb: mascaretes quirúrgiques, mascaretes de 
protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús 

MÀQUINES  
EXPENEDORES 

Gel/solució hidroalcohòlica 
Kit de producte desinfectant i paper assecant. 

Contenidor amb bossa 

 

 

1.1.7. Retolació dels espais 

Aforament, direccionalitat i distància mínima. 

L’edifici s’ha separat en dues zones (A i B) i cada una d’elles, estarà senyalitzada per evitar ajuntar els grups 

i mantenir l'aïllament. Cada una de les zones tindrà assignada unes aules específiques, un bany, una escala 
d’entrada/sortida i una zona d’esbarjo pròpies, rotulades pertinentment. 

Cada espai tendrà retolat l’aforament corresponent i les escales tendran marcat el sentit de circulació. Els 

passadissos tendran una línia divisòria discontínua marcada i el sentit de circulació. 
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Cartells i infografies 

 

 

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi. 

1.2.1. Mesures de prevenció, protecció, d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball 

En reunions, a les classes i als espais comuns les mesures previstes són: 

1) Higiene de mans com a mesura bàsica per evitar la transmissió. 
2) Ventilació freqüent dels espais. S’han modificat dins les limitacions del centre: poder obrir 

les finestres, per millorar la ventilació de les aules; i s’ha incorporat la renovació d’aire diària 

a través del sistema de climatització (segons queda recollit al punt 1.1.5). 
3) Limitació de contactes. Com a norma general, s’ha d’intentar reduir al mínim els contactes 

tot establint grups de convivència a cada una de les zones establertes. A tenir en compte: 

 Mantenir, sempre que sigui possible, una distància interpersonal d’un metre i mig. 

 Mantenir els grups estables de convivència.  

 ZONA B ZONA A 

Matí Grups de TIS Grups de TAPD / CP 

Horabaixa Grups de TMC Grups de TPIG / CP 

 

1.2.2. Mesures de prevenció per a l’alumnat i personal docent i no docent. 

Pel que fa a la prevenció/sospita o possible cas de contagi, se seguiran els protocols establerts als annex 4 i 

5 de la Resolució. 

El centre constituirà una Comissió de Salut formada pel coordinador de riscos laborals, el professorat 

sanitari i l’equip directiu, per tal de garantir el compliment dels protocols de seguretat d’aplicació a l’alumnat 

i personal docent i no docent i per fer un seguiment de la difusió de les mesures que vagin sortint. 
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SALA D’AïLLAMENT 

L’objectiu és: 

1. Identificar a partir dels primers símptomes i de forma ràpida, els casos sospitosos de tenir la 

COVID19. 
2. Realitzar les primeres actuacions al centre educatiu. 

3. Informar les autoritats sanitàries. 

Tot i que la majoria del nostre alumnat procedeix d’indrets molt diferents i no pertany a la zona sanitària de 

Marratxí, existirà un canal de comunicació entre el CIFP Son Llebre i el Centre de Salut Martí Serra per tal de 
facilitar la Resolució de dubtes i coordinar les actuacions pertinents. S’establirà un protocol de coordinació. 
 

Centre de Salut Martí Serra 
Carrer Balanguera, s/n, 07141 Es Pont d'Inca, Illes Balears 
Telèfon: 971 60 19 89 

La persona coordinadora de la comissió de salut del CIFP i l’equip directiu informaran a tota la comunitat 

educativa del protocol a través de mecanismes oficials.  

Sala d’aïllament 

S’ha decidit ubicar la Sala d'aïllament a la zona B de l’edifici. S’hi accedeix des de la sala de professorat per 

l’escala d’emergència, en una dependència que no s’utilitza ni hi ha circulació de persones. S’ha valorat 
aquest punt perquè té una porta de vidre que dóna directa a una zona de pati no utilitzada. Per facilitar-hi 

l’evacuació, s’ha habilitat una barrera que dóna sortida directa al carrer, per l’extrem sud de la façana de 

l’edifici. 

Estarà equipada amb una capsa estanca que inclogui: mascaretes quirúrgiques per a l’alumne/a i l’adult i, 

per si l’alumne/a no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, 

pantalles facials i bates d’un sol ús. Disposarà d’un kit de desinfecció a més d’una paperera amb bossa, tapa 
i pedal. 

Es netejarà la sala i tots els elements segons l’establert en l’annex 3 de la Resolució, pautes de neteja i 

desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=centre+salut+mart%C3%AD+serra&oq=centre+salut+mart%C3%AD+serra&aqs=chrome..69i57j0l6.7234j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1.2.3. Mesures i protocol d’actuació en cas de contagi 

No es podran reincorporar al centre les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari 

a causa d’un diagnòstic de COVID-19.  

Alumnat 

En el protocol d'actuació en relació a la vigilància de la COVID-19: 

1. Tot l’alumnat abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si l’alumne/a té més de 
37,5ºC no podrà acudir al centre. 

2. Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, l’alumne/a ha de quedar al seu domicili i 
contactar amb els serveis sanitaris. 

3. No podran acudir al centre l’alumnat que estigui en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per 
COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnòstic de COVID-19. 

L’actuació davant l’aparició de símptomes en un/a alumne/a al CIFP Son Llebre: 

- Si és menor d’edat: 

 
1. Tant l’alumne/a com el professor/a es canvien la mascareta que duguin per una quirúrgica que el 

professor/a recollirà als despatxos dels membres de l’equip directiu quan els hi avisi.  
2. Acompanyament del/a alumne/a a la sala d’aïllament. 

3. S’accedirà a la sala d’aïllament per la sortida més propera a l’aula on es trobi l’alumnat amb 
símptomes (en alguns casos, s’haurà de demanar les claus a consergeria perquè s’hi accedirà sortint 

des del carrer) 

4. En el cas de gravetat o dificultat respiratòria s’avisarà el 061 i es seguiran les seves instruccions. 
5. Evitar altres possibles contactes amb la comunitat educativa. 

6. S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin en contacte al més 
aviat possible amb l’equip sanitari de referència de l’alumne/a. 

7. En relació al trasllat, si hi ha dubtes, s’avisarà al 061 seguint les instruccions. 

8. L’equip sanitari valorarà la realització de la PCR al lloc que s’indiqui. 

- Si és major d’edat: 

 

1. L’alumnat marxarà a casa seva i suggerirem que contacti amb el seu centre de salut. 
2. En el cas de gravetat s’actuarà segons el protocol de menor d’edat a partir del punt 1 substituint el 

contacte amb pare, mare o tutor per a la persona que l’alumne/a ens faciliti com a contacte. 
 

L’annex 4 de la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut 
i Consum de 4 de juny de 2021 indica que si l’alumnat, durant la jornada escolar presenta algun símptoma 
d’infecció per COVID-19, l’adult que hagi detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la COVID-

19, el conduirà a la sala d’aïllament. Abans es rentaran ambdós les mans, es posaran la mascareta 

quirúrgica i es dirigiran cap a la sala d’aïllament. 
  

Si l’alumne/a que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, l’adult que l’acompanyarà 
farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. 

 

No es deixarà l’alumne/a sol/a en cap moment i es mantindran sempre que sigui possible les mesures de 
distanciament físic.  

 
L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne/a fins que un familiar o tutor legal el 

vengui a recollir. S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb l’alumne/a, per evitar 

possibles contagis. 
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Si l’alumne/a és sospitós de COVID19, es valorarà l’actuació amb la resta de l’alumnat i el personal del 

centre educatiu que es consideri contacte estret. Si s’ha de realitzar l’estudi de contactes estrets, les 

autoritats sanitàries podran demanar al centre educatiu els llistats de l’alumnat i personal del centre que ha 
estat en contacte estret amb el possible cas per indicar-ne les actuacions a dur a terme. 

Si el cas es confirma, les autoritats sanitàries indicaran al CIFP Son Llebre les mesures a prendre. 

Personal docent i no docent 

Actuació en el cas que la persona treballadora del CIFP Son Llebre presenti símptomes compatibles amb 
infecció per COVID19 al centre educatiu: 

1. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica, s’han de rentar les mans amb aigua i sabó durant 40-60 

segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons.  

2. S’ha d’avisar de la situació a una persona de l’equip directiu, per via telefònica. 
3. La persona treballadora que comença a tenir símptomes, dins el mateix centre, compatibles amb la 

malaltia durant la jornada escolar, ha d’evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on hi 
hagi concurrència de docents, personal no docent o alumnes.  

4. Aquesta persona amb símptomes deixarà l’activitat que està realitzant i partirà al seu domicili, sempre 
que es pugui garantir un trasllat segur, i no utilitzarà transport públic.  

5. Contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals i amb el seu centre de salut. Si es tenen 

dubtes sobre el trasllat segur, s’avisarà el 061 i se seguiran les seves instruccions.  
6. En cas d’haver de demorar la partida al seu domicili, es retirarà a la sala d’aïllament habilitada al centre. 

Durà en tot moment mascareta quirúrgica.  
7. En cas de percebre que la persona que comença a tenir símptomes està en una situació de gravetat o 

té dificultat per a respirar, s’avisarà el 061. 

Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi estat (aula, sala, 
despatxos) s’hauran de netejar seguint el protocol descrit, pautes de neteja i desinfecció de superfícies i 

espais dels centres educatius davant la COVID-19. Un cop realitzada la desinfecció es podran tornar a 

emprar. 

El seguiment de contactes estrets laborals d’un cas es realitzarà des del Servei de Prevenció de Riscs 
Laborals respectiu, tot seguint el procediment d’estudi de contactes estrets del Ministeri de Sanitat o del 

Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació. 

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene 

La comissió de Salut serà l’encarregada de planificar i dissenyar totes les campanyes formatives i de 

sensibilització. Dins aquestes campanyes es realitzaran presentacions/xerrades al professorat i alumnat del 

centre en iniciar el curs escolar i s’anirà actualitzant informació que es consideri important per a tota la 
comunitat educativa a través de la pàgina web dins l’apartat info COVID. 

El aspectes bàsics que ha d'incloure la formació en relació a la COVID-19 són: 
 Descripció de la malaltia 

 Protocols sobre com actuar davant l’aparició de símptomes. 

 Mesures de distància física i limitació de contactes. 

 Higiene de mans 

 Higiene respiratòria i resta de mesures de protecció individual. 

 Ús adequat de la mascareta 

 Consciència de la interdependència entre els éssers humans i l’entorn 

 Foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i la salut dels altres. 

1.3.1. Planificació informació a les famílies 

Coincidint amb l’inici del curs, es realitzarà una reunió per videoconferència dirigida a pares, mares i 

tutors/es de l’alumnat menor d'edat en la qual s’exposaran les mesures de prevenció i higiene i es remarcarà 

la importància de la seva col·laboració pel que fa a la prevenció col·lectiva. 
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1.3.2. Planificació informació a l’alumnat 

Es dissenyaran xerrades i campanyes informatives de curta durada periòdicament i en grups reduïts per 

informar i recordar les mesures per a mantenir el control de la pandèmia, així com anar treballant a les 
tutories recordatoris de les mesures sanitàries que es valori cal sensibilitzar en l’alumnat.  

També s’ha planificat sessions concretes que es facin en horari lectiu dins dels següents mòduls de cada 

cicle formatiu. 

GRUPS Mòdul on s'impartirà la formació 

TAPD 
1 curs Primers Auxilis / FOL 

2 curs EIE 

TIS 
1rs  cursos FOL 

2 curs Primers Auxilis 

PIG 
1 curs FOL 

2 curs Primers Auxilis 

MC 
1 curs Tutoria (acompanyada/ realitzada per la comissió de salut) 

2 curs FOL 

 

1.3.3. Planificació informació al personal docent i no docent 

A l’inici del curs, es planificarà una reunió de departament per explicar el pla de contingència i les mesures 

bàsiques de prevenció. 

La comissió de salut organitzarà una reunió informativa amb el personal no docent per explicar-hi el pla de 
contingència i les mesures bàsiques de prevenció. 

Si és necessari, es planificaran diferents actuacions formatives de recordatori durant el curs. 

1.3.4. Accions formatives 

Dirigides a l’alumnat, de forma transversal dins dels diferents mòduls del cicle formatiu, s'aniran fent 

sessions de conscienciació de la importància de seguir els protocols de Seguretat i Higiene. 

La comissió de salut planificarà sessions formatives amb el personal docent i no docent per fer les 

actualitzacions i atendre les necessitats del moment.  

 

2.  PLANIFICACIÓ ORGANITZATIVA 

 

2.1. Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics. 

A més dels objectius primordials establerts a la Resolució que aprova les mesures excepcionals de prevenció 

i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, es concreten concretam els següents criteris, tenint en compte que aquests són flexibles i 

condicionats a l’evolució de la pandèmia: 

 

 

 

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11218/636245/resolucio-conjunta-del-conseller-d-educacio-univer
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11218/636245/resolucio-conjunta-del-conseller-d-educacio-univer
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11218/636245/resolucio-conjunta-del-conseller-d-educacio-univer
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Criteris sanitaris: 

a) Reforçar els hàbits d’higiene i sanitaris per prevenir futurs contagis de malalties transmissibles.   

b) Educar per a promocionar la salut i prevenir la transmissió de malalties com la  COVID-19. 

Criteris pedagògics: 

a) Incidir en el treball organitzatiu i en la coordinació pedagògica dels centres educatius per a preparar 
el curs. 

b) Es considerarà que els equips docents siguin el més reduïts possible i que cada professor/a entri al 
menor nombre de grups, sempre que sigui possible. 

 

2.2. Planificació de l'actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i 

d'especial necessitat de l'alumnat i de les famílies  

Per tal de donar resposta davant dels diversos escenaris que puguin esdevenir, s’han de tenir en compte les 

necessitats dels grups en situació de vulnerabilitat social, de salut i d’especial necessitat.  

Per fer front a totes les situacions i, especialment en els nivells 3 i 4, cal mantenir una coordinació molt 
estreta entre l’equip educatiu, caporalia d’estudis, Departament de SSCC i DIOP  per articular una resposta 

educativa coherent i unificada, mitjançant correu electrònic, videotrucades, cridades telefòniques.   

És important mantenir els espais de coordinació (reunions de tutors/es, reunions d’equip docent, reunions de 
departament…) i de comunicació per tal d’unificar esforços i establir-ne les accions a dur a terme per 

atendre l’alumnat, sobretot tenint present l’alumnat que es troba en desavantatge per situacions familiars, 
personals, econòmiques o altres.  

A partir de les demandes que faci l’alumnat, oferir-li els recursos i serveis dels diferents municipis on 

resideixen, així com entitats de la xarxa territorial per poder donar una resposta efectiva i integral a les 

seves necessitats.  

Mesures d’atenció a la diversitat  

El professorat, a més d’impartir la seva matèria, ha de combinar estratègies per atendre la diversitat de 

l’alumnat i donar resposta a les diferents necessitats educatives. 

Les activitats que es dissenyin, estaran organitzades en l'entorn virtual d'aprenentatge elegit pel centre 
(Gsuite Google/ classroom). 

Respecte l'alumnat que accedeix per primera vegada als estudis de formació professional amb un nivell 

insuficient de coneixements previs, es proposa, que l'equip docent, a l'inici del curs i com a conseqüència de 

la informació proporcionada per l’avaluació inicial, organitzi els reforços al mateix temps que imparteix la 
seva matèria.  

Per a poder fer operativa la recollida i l’actualització de dades de l’alumnat i per a facilitar la coordinació 

entre el DIOP, caporalia d’estudis, tutories i equips docents quant a les mesures d’atenció a la diversitat es 
procedirà com s’indica a l’ANNEX 2 Atenció a la diversitat. 

 

2.3. Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre.  

La planificació d’accessos i de circulació al centre es durà a terme tal com es troba indicat a l’apartat 1.1 

d’aquest pla de contingència. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wF58uaM1UvNvGWdHyPpwcMW0fwXH3yzE/view?usp=sharing
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2.4 Aforaments dels espais. 

Es retolarà cada espai amb el nombre màxim d’aforament per a cada nivel d’alerta, és a dir, s’han calculat 

els aforaments dividint la superfície per 1,44 m² (nivel alerta 1 i 2) i per 2,25 m² (nivel alerta 3 i 4). Malgrat 
el valor resultant de dividir la superfície entre 1’44 m² tingui un valor superior, hem ajustat l’aforament al 

màxim de persones que fan servir aquests espais en el nostre centre. 

 

Nivell 
alerta 1 i 2 

Nivell 
alerta 3 i 4 

 ESPAI AFORAMENT m² 

Aula Mallorca 31 31 71.04 

Aula Menorca 31 30 68.25 

Aula Eivissa 16 15 33.90 

Aula Formentera 29 26 58.32 

Terrassa A. Formentera 40 27 62.02 

Aula Polivalent 1 30 25 55.90 

Aula Polivalent 2 26 17 37.95 

Terrassa A. Polivalent 33 21 47.85 

Aula Cabrera/ Sala de reunions 21 15 33.12 

Sala de professorat 20 19 44.64 

Habitació hospitalària 1 7 7 16.94 

Habitació hospitalària 2 7 7 16.97 

Sala de cures 1 7 7 16.97 

Sala de cures 2 7 7 16.97 

Cuina  15 13 30.91 

Bugaderia 9 8 17.96 

Banys 1 pis (ZONA A) 2 2 18.70 

Banys 1 pis (ZONA B) 3 3 21 

Banys planta baixa (ZONA A) 2 2 21.06 

Banys planta baixa (ZONA B) 2 2 21.06 

Bany professorat 3 2 21.80 

Saleta berenar 5 4 16.98 

9 Despatxos 4 4 17 

Hall 100 80 179.92 

Administració - Secretaria 4 4 17 

DIOP 4 4 17 

Saló d'actes 60 50 209.86 

 

2.5. Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides  

Es realitzaran com s’indica a l’apartat 1.1 

2.6. Constitució dels equips docents i coordinació del professorat. 

Sempre que sigui possible, es procurarà que els equips docents estiguin formats pel menor nombre de 

docents. En cas necessari, l’equip directiu farà les modificacions que consideri oportunes per donar resposta 

als requeriments de la situació sobrevinguda.  

L’apartat de la coordinació del professorat es contempla al punt 3. 
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3. PLANIFICACIÓ CURRICULAR. 

 

3.1 Avaluació inicial   

A principi de curs és convenient realitzar una avaluació inicial a l’alumnat de segon que ha estat a grups amb 

semipresencialitat durant el curs 2020-2021, per tal de valorar el grau d’assoliment de les competències dels 

mòduls de primer que tenen vinculació amb competències de mòduls de segon i, en el cas que es detectin 
mancances, planificar-les dins la programació del mòdul. Per organitzar aquesta avaluació es comptarà amb 

la informació compartida a les reunions de cicle del mes de setembre. 

3.2 Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels diferents 

nivells.   

Tenint en compte els possibles nivells per al curs 2021-2022, cal analitzar dins les programacions de mòdul 

quins elements curriculars s’han de prioritzar i avaluar al llarg del curs. 

A les programacions de mòdul quedarà reflectida aquesta priorització tenint en compte els diferents nivells. 
Per donar resposta a la flexibilitat necessària, cal garantir a l’hora de fer les programacions: 

1.- Fer lectura de la memòria de mòdul del curs 2020-2021. 

2.- Elaborar la programació competencial seguint el model i criteris de centre. 

3.- Identificar i subratllar (amb l’eina color de marcatge) els CRITERIS D’AVALUACIÓ i CONTINGUTS 
prioritaris.  

El professorat marcarà en TARONJA els CA i continguts que s’han de tractar prioritàriament en la seva 
totalitat. 

Entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret per a un 
curs escolar. Davant la incertesa i els possibles escenaris d’aprenentatge, la programació d’aula es convertirà 

en el document que permeti la flexibilització per adequar-nos a la realitat que es vagi plantejant.  

Es continuarà utilitzant el document Excel compartit de seguiment de programació d’aula.  

Cal tenir en compte a les programacions de mòdul que davant la possiblitat d’un nivel d’alerta o un altre es 

poden haver de modificar els criteris de qualificació plantejats. Per aquest motiu cal recollir aquesta 
possibilitat en el document de programació del mòdul curs 2021/2022. 

 

Programacions d’aula: 

1.- Instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels nivells 

d’alerta o fàcilment adaptables.  

2.- Activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats 

plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents nivells.  

Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat 
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no presencials, marcant entre parèntesi al costat de 

l’activitat, seguint la següent nomenclatura:  

 No presencial: (NP) 

 Presencial: (P) 

 Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M) 

 
En els nivells d’alerta 3 i 4, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i aquelles 

competències que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en l’ensenyament 
aprenentatge presencial. 
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3.3 Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes 

relacionats amb: la promoció de la salut, la competència digital i la competència d’aprendre a 

aprendre.  

A les programacions didàctiques es contemplaran, de forma transversal, les següents competències:  

 Competència digital: a més de la formació inicial prevista amb l’alumnat, cal des dels diferents 

mòduls anar-la treballant, fent ús del correu electrònic, utilitzant les eines de drive (obrir carpetes i 
documents, compartir documents i carpetes, etc), classroom o moodle segons el que decideixi cada 

docent,  elaboració de documents i guardar en format pdf…  

 Promoció de la salut: es contempla en el punt 1.3.2 des de les programacions dels mòduls de FOL, 

EIE, i Primers auxilis, a més de treballar-se a la tutoria. Per altra banda, al punt 5 d’aquest 

document es desenvolupa la planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut. 

 Competència d’aprendre a aprendre: recollir a les programacions de mòdul la necessitat de 

consolidar la capacitat d’adaptar-se a noves situacions i nous contextos.  

Per altra banda des del DIOP es donarà suport específic a l’alumnat que s’hi derivi o s’adreci amb demanda 

concreta. 

3.4 Planificació i organització de tutories  

El professorat, a més de transmetre coneixements, ha d’acompanyar  l’alumnat en el seu procés educatiu i 

orientar-lo acadèmicament i professionalment, en col·laboració amb el DIOP. 

Com estableix en Pla d’Acció Tutorial  del centre, els/les tutors/es exerceixen l’acció tutorial i ho coordinen 
amb l’equip docent, amb la col·laboració del DIOP i caps d’estudis amb la finalitat d’establir mesures de 

prevenció i intervenció en dificultats d'aprenentatge, situacions de vulnerabilitat i risc d’abandonament de 

l’alumnat.  
 
En casos d’alumnat en risc d’abandonament de la formació es realitzarà el corresponent seguiment i registre. 

En l’escenari de Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2 es seguirà el protocol 
d’absentisme establert per normativa i en el cas de nivells d’alerta 3 i 4 s’adaptarà aquest protocol a la 

situació semipresencial. 

En qualsevol dels escenaris s’emprarà la graella seguiment equip docent de l’activitat educativa de l’alumnat 
a cada un dels mòduls, coordinada per la tutoria on s’especifica les dificultats trobades, el lliurament 

d’activitats… A partir d’aquesta graella es detecta l’alumnat que es va desmotivant de tots o alguns mòduls, 

permet esbrinar ràpidament el motiu, prevenir-ne un possible abandonament del curs i facilitar-ne la 
informació a les juntes d’avaluació. 

Es realitzaran reunions o contactes de seguiment amb els /les tutors/es, tant individuals com grupals, 

conjuntament amb el DIOP i prefectura  d’estudis, on s’especificaran les mesures que cal prendre amb 
determinat alumnat. 

La coordinació de la informació es realitzarà a les reunions periòdiques dels equips docents.  

3.5 En el cas d’ensenyament semipresencial o en línia (nivells d’alerta 3 i 4). 

3.5.1 Planificació de la coordinació curricular. 

Per tal d’aconseguir una coordinació entre equips docents efectiva, mantindrem el mateix sistema de 

seguiment del curs 20/21, ja que s’ha valorat com un instrument útil en qualsevol escenari. 

Cada equip docent, en funció de les necessitats que es detectin, podrà elaborar altres instruments que el 
complementin.  
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3.5.2 Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat. Consideracions en relació amb el 

temps de treball (professorat i alumnat).  

Organització de les tutories i seguiment de l’alumnat: aquest punt queda recollit al punt “Planificació i 

organització de tutories”. 

Consideracions en relació amb el temps de treball (professorat i alumnat).  L’horari establert d’aula de 

l’escenari Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2 es mantindrà en els nivells 
d’alerta 3 i 4. En aquest darrer escenari, es valorarà entre el professorat i la caporalia d’estudis la 

flexibilització d’aquest horari en els casos que ho requereixi. 

3.5.3 Pla d’actuació individual d’educació no presencial per als alumnes vulnerables a la 

COVID19 que no puguin assistir presencialment al centre per indicació d’EDUCOVID. D’acord 

amb les orientacions elaborades a aquest efecte pel servei d’atenció a la diversitat (SAD) 

Donada la impossibilitat d’incorporació al centre educatiu i de rebre l’atenció educativa presencial, s’ha 

de realitzar atenció educativa a distància, prioritzant l’opció telemàtica a tots els casos que 

sigui possible, vetllant especialment perquè l’alumnat no perdi el vincle amb  el grup classe i participi 

de l’avaluació amb normalitat. 

Accions prèvies a fer des de tutoria coordinadament amb DIOP: 

- Valorar el nivel d’autonomia de l’alumne/a, el ritme d’aprenentatge i l’entorn en el que fa feina. 

- Valorar la disponibilitat de connexió a les xarxes i mitjans informàtics. 

- En el cas d’alumnat menor d’edat valorar el suport famíliar. 

Accions a reaitzar per tot l’equip docent: 

- Elaborar el Pla d’actuació individualitzat de l’alumne/a fent servir el model MD020409 per a cada un 

dels mòduls on estigui matriculat. Tot coordinat pel professorat tutor. 

- Fer arribar a l’alumne/a el Pla pel seu coneixement. 

En qualsevol cas, el Pla d’Actuació Individual ha de partir de la programació d’aula del grup classe de 

referència de l’alumnat i han de quedar reflectits els continguts curriculars que es prioritzaran i 

avaluaran. 

A més, per l’elaboració del Pla s’ha de tenir present i recollir en el document els següents punts: 

Mesures Recursos/Suport 

Connexió de l’alumnat en línia a l’aula real. Ordinador de l’alumant i l’aula amb càmera. 

Treball compartit amb l’alumnat, mitjançant 

plataformes de feina telemàtiques. 

Preparació del material a la plataforma de feina del 

professorat. 

Propostes didàctiques no telemàtiques facilitades pel 

centre, a l’alumnat (dossiers, fitxes, llibres...). 

Materials didàctics no telemàtics. 

Preparació del material per part del personal 
docent. 

Facilitació i recollida de material didàctic per a 
l’alumnat. 

Presentació del material. 

Acompanyament emocional. Participació de les sessions de tutoria grupal.  
Seguiment de tutoria/orientació a nivell individual. 

Participació de les famílies d’alumnat menor d’edat. Seguiment periòdic des de tutoria. 
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3.5.4 Pautes per a les reunions de treball.  

El centre, en el seu horari general i dins l'horari del professorat, inclou les franges adients per tal de fer 
efectiva aquesta coordinació; tenint en compte la possibilitat de flexibilitzar-la en cas de necessitat. 

Paral·lelament la coordinació entre caporalia, departament família professional, DIOP, tutoria i equips 

docents serà imprescindible per a garantir un seguiment de les programacions i de l’alumnat.  

Les reunions de coordinació (equips docents, departaments, claustres, etc.) es realitzaran preferentment de 

manera telemàtica quan les mesures sanitàries així ho indiquin. La persona responsable realitzarà la 
convocatòria i s’encarregarà de la redacció de les actes i la seva aprovació. També es contemplaran altres 

vies de comunicació telemàtica per resoldre temes de caràcter informatiu i/o recollida de propostes del 

professorat i del Claustre.  

 

3.5.5 Organització grups alumnat i temporització.  

En cas que es passi al nivell d’alerta 3 i 4, es valorarà organitzar l’alumnat en subgrups, seguint les 

instruccions de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.  

 

4. PLA D’ACOLLIDA.  

El centre té establerts diferents processos d’acollida per a  l’alumnat i pel personal (docent i no docent) per a 

informar-los sobre la gestió i el funcionament del centre i de les seves tasques i responsabilitats.  

Segons sigui l’escenari, aquests processos s’adaptaran a les mesures establertes en la normativa que reguli 
la situación a principi de curs (nova normalitat, nivells d’alerta 1 i 2 o nivells d’alerta 3 i 4; així com 

s’informarà amb detall del que suposa el pla de contingència d’obligat compliment per a totes les persones 

que accedeixin al CIFP Son Llebre. 

NOVA NORMALITAT (NIVELL D’ALERTA 0), NIVELLS D’ALERTA 1 i 2 

Alumnat  Organització  de la jornada d’acollida per part de caporalia i DIOP enfatitzant-ne la divisió 

del centre en zones (A i B) i les mesures preses davant la nova situació (divisió d’espais, 
horaris…)   

 Reunió de tutores i tutors explicant el guió de la jornada. Preparar activitats o dinàmiques 

de presentació per a conèixer-se. 
 Reunió d’equip docent per a preparar la jornada i distribuir-ne tasques.  

 Revisió i adaptació, en el mes de setembre per part del DIOP, caps d’estudis i tutors/es, 

de la documentació vinculada al procés d’acollida de l’alumnat (guió i qüestionari). 

Professorat 
i personal 

no docent 

Revisió al mes de setembre per part de l’equip directiu de la documentació vinculada al 
procés d’acollida del personal del centre (guió i qüestionaris)  

Famílies Dins el mes de setembre, valorar-ne la possibilitat de fer la reunió amb les famílies de 

l’alumnat menor d’edat. 
Reunions per exposar-ne les adaptacions i mesures aplicables a l’alumnat amb NESE a FP, 

a petició de tutoria /DIOP o a petició de les famílies.  
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NIVELLS D’ALERTA 3 i 4 

Alumnat  Organització  de la jornada d’acollida per part de caporalia i DIOP. Acollida per part de 

l’equip directiu al hall del centre de manera esglaonada per cada un dels grups i 
subgrups: èmfasis en la divisió del centre en zones (A i B) i les mesures preses davant la 

nova situació (divisió d’espais, horaris…). 
 Reunió amb tutores i tutor explicant-ne el guió de la jornada. Preparar activitats o 

dinàmiques de presentació per a conèixer-se i suport per part de la comissió de salut en 

la presentació de les mesures sanitàries. 

 Revisió i adaptació al nivel d’alerta 3 i 4, el mes de setembre per part del DIOP, caps 

d’estudis i tutors/es de la documentació vinculada al procés d’acollida de l’alumnat (guió i 
qüestionari) 

Professorat 

i personal 

no docent 

Revisió i adaptació al nivel d’alerta 3 i 4, el mes de setembre per part de l’equip directiu de 

la documentació vinculada al procés d’acollida del personal (guió i qüestionari) 

Famílies Dins el mes de setembre, valorar-ne  la possibilitat de fer la reunió amb les famílies de 

l’alumnat menor d’edat.  
Reunions per exposar-ne les adaptacions i mesures aplicables a l’alumnat amb NESE a FP, 

a petició de tutoria /DIOP o a petició de les famílies.  

 

5. COORDINACIÓ PER A LA SALUT 

 

5.1 Planificació del disseny d’activitats d'educació per a la salut que incloguin les mesures de 

promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del disseny de la inclusió 

d’aquestes activitats en els programes i activitats de promoció i educació per a la salut del 

centre educatiu. 

 
Se crearà una comissió per a la salut formada pel coordinador de riscos laborals, professorat de la branca 

sanitària i un representant de l’equip directiu.  
 

La comissió té la funció de garantir el compliment d’aquest protocol,  fer-ne el seguiment i assessorament 
així com assegurar-se que tota la comunitat educativa n’estigui informada. 
 
Es dissenyaran i implementaran activitats d’educació per a la salut que incloguin les mesures de promoció, 
prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19, per fer de l’alumnat  agents actius en la millora de la 

salut de la comunitat educativa. 

 
Se faran servir infografies, cartells i senyalització que fomentin el compliment i comprensió de les mesures 
de prevenció i higiene. La comissió és responsable de què la informació estigui actualitzada en el cas que 

canviïn les indicacions de l’autoritat sanitària.  

 
La comissió també dissenyarà activitats d’aula i activitats pels equips docents  per tal de sensibilitzar les 

mesures a tenir en compte (ex: rentar-se les mans, ús de mascareta,...), descriure símptomes pera  prendre 

consciència de la importància i la responsabilitat individual pel que fa a la pandèmia.  
 

Les programacions didàctiques han d’incloure, com a tema transversal, aspectes relacionats amb la promoció 
de la salut, amb independència del tractament específic que dels mòduls de la branca sanitària se’n faci i de 

les activitats de tutoria que es desenvolupin amb aquesta finalitat.  
 



  

  
  23 de 34 

 

 

Els aspectes bàsics que ha d’incloure l’educació per a la salut en relació a la COVID-19 són: 
 la descripció dels símptomes de la malaltia 
 el protocol sobre com actuar davant l’aparició de símptomes 
 mesures de distància física i limitació de contactes 

 higiene de mans, higiene respiratòria i resta de mesures de protecció individual, 
 ús adequat de la mascareta 
 consciència de la interdependència entre els éssers humans i l’entorn  
 foment de la corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres. 

 
Així mateix, s’hauran de treballar aspectes relacionats amb una vida saludable: alimentació, activitat física, 

prevenció d’addiccions, benestar emocional i prevenció de riscos i accidents, com a tema transversal des 

dels diferents mòduls i des de la tutoria. https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/ 
 

5.2 Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor…) 

En cas de simptomatologia compatible amb la Covid 19, es seguirà el protocol d’actuació establert a l’annexe 

4 del BOIB de data 8 de juny del 2021. 

file:///C:/Users/mamartinez/Downloads/227382.pdf 

 

6.  PLA DIGITAL DE CONTINGÈNCIA.  

El Pla de contingència digital del CIFP Son Llebre es desenvolupa a l’ ANNEX 4 Pla digital de contingència. 

 
7. ANNEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/
file:///C:/Users/mamartinez/Downloads/227382.pdf
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ANNEX 1. Neteja i desinfecció. 
 

DENOMINACIÓ OFICIAL Pla De Neteja Freqüència 

NÚM 
Claus 

ZONA 
Grup Estable 

ESPAI FREQÜÈNCIA MATI MIGDIA SUPERFÍCIE 

Planta Baixa 

 

Comú 

Zona bar, consergeria, espais polivalents Diària X X 179,92 m² 

21 Magatzem RAK S/Necessitat 
  18,44 m² 

21a Magatzem RAK Ordinador S/Necessitat 
  18,44 m² 

5a/B Auditori Diària X 
 209,86 m² 

6a ZONA A Banys ZONA A /covid Planta Baixa Diària X X 21,06 m² 

6 ZONA B Banys ZONA B /covid planta baixa Diària X X 21,06 m² 

1 

Comú 

Accés al centre Diària X X 30,08 m² 

30 Porxo i espai exterior 
Diària per 

zones   629,46 m² 

 
ZONA B Escala principal Diària X X 16 m² 

Primera Planta 

42 

ZONA B 

Aula polivalent Diària X X 55,90 m² 

43 Aula polivalent - B Diària X X 37,95 m² 

41 Sala d’espera Diària X X 21,39 m² 

44 CRN Diària 
  17,75 m² 

45 Direcció Diària 
  17,81 m² 

46 Caps d'estudis Diària 
  17,75 m² 

47 Menjador professorat i RAK Diària 
  16,98 m² 

40 

Comú 

Magatzem terrat S/Necessitat 
  17,81 m² 

38 Biblioteca Diària X X 143,73 m² 

34 Audiovisuals sala de projecció S/Necessitat 
  19,15 m² 

35 Magatzem àudio S/Necessitat 
  9,40 m² 

36 Magatzem general S/Necessitat 
  20,04 m² 

33 ZONA B Banys zona B /covid 1r pis Diària X X 21,00 m² 

32 

Comú 

Banys docents magatzem professorat Diària X X 21,80 m² 

48 Acreditacions S/Necessitat 
  38,2 m² 

49 Tutoria Diària 
  38,2 m² 

50 Secretaria Administració Diària 
  17,79 m² 

50 A Secretaria Diària 
  17,79 m² 
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51 POAP Diària 
  18,35 m² 

52 DIOP Diària 
  17,77 m² 

31 
ZONA B 

Aula Formentera Diària X X 58,32 m² 

31 A Aula Cabrera Diària X X 33,12 m² 

53 

ZONA A 

Departament relacions exteriors FCTS Diària 
  

17,79 m² 

54 Departament didàctic i FCT Diària 
  17,78 m² 

55 Magatzem A. Sanitària I PA S/Necessitat 
  17,79 m² 

56 Magatzem A. Sanitària S/Necessitat 
  16,94 m² 

55a 

ZONA A 

Habitació Hospitalària 1 Diària 
  16,97 m² 

56 A Habitació Hospitalària 2 Diària 
  18,32 m² 

57 Taller bugaderia Diària 
  17,96 m² 

58 Taller bany Diària 
  16,79 m² 

59 Taller cuina Diària 
  30,91 m² 

60 Àrea feina Diària 
  23,14 m² 

68 Terrassa devora cuina Diària 
  10,48 m² 

68a 
ZONA B 

Terrassa devora aula Polivalent Diària X X 47,85 m² 

69 Terrassa davant Formentera Diària X X 62,02 m² 

61 

ZONA A 

Aula Eivissa Diària X X 33,90 m² 

61a Aula Menorca Diària X X 68,25 m² 

62/3 Aula Mallorca Diària X X 71,04 m² 

64 Magatzem aula Mallorca S/Necessitat 
  10,12 m² 

65 

ZONA A 

Banys ZONA A /Covid 1r pis Diària X X 18,70 m² 

66 Zona davant DIOP Diària X X 24,20 m² 

67 Passadís aules formació Diària X X 272,24 m² 

40 ZONA B Escales sortida emergència sala professorat 1 Cop/setm 
  14,85 m² 

16 
ZONA A 

Escales sortida emergència aula Mallorca Diària X X 14,85 m² 

17 Escales sortida emergència cuina 1 Cop/ Mes 
  14,85 m² 
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ANNEX 2. Atenció a la diversitat. 

 

PLANIFICACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE DADES REFERENTS A LA VULNERABILITAT SOCIAL, DE 

SALUT I D’ESPECIAL NECESSITAT DE L’ALUMNAT I DE LES FAMÍLIES. 

Per tal de donar resposta davant dels diversos escenaris que puguin ocórrer, s’han de tenir en compte les 

necessitats dels grups en situació de vulnerabilitat social, de salut i d’especial necessitat.  

Pel que fa a l’actualització de la informació en qualsevol dels nivells:  

● Pel que fa al nou alumnat que iniciarà primer és important disposar de la següent informació: 

1. Disponibilitat i gestió de dispositius informàtics (aquesta dada està inclosa a la fitxa de tutoria per a 

l’alumnat de primer) 

2. Connexió i accés a la xarxa (aquesta dada està inclosa en la fitxa de tutoria per a l’alumnat de primer) 

3. Avaluació inicial de la competència digital de l’alumnat 

4. Situacions que estiguin afectant l’alumnat actualment o durant tot el període de pandèmia  (aquesta 

informació es pot plantejar en situació de tutoria individualitzada amb l’alumnat i/o es pot informar a 

l’alumnat que pot sol·licitar tutoria o cita amb el DIOP).  

– Gestió emocional, comunicació i convivència a la llar.  

– Situació laboral i recursos econòmics.  

– Condicions personals de salut. 

● Per a l’alumnat que cursarà segon, es disposarà de les graelles de seguiment del curs 20-21, de la 

informació de les reunions de l’equip docent o de les reunions individuals tutoria-alumnat i tutoria-DIOP,  

amb la informació necessària recollida referida als 3 punts anteriors. Aquesta informació la facilitarà 

caporalia d’estudis i DIOP als equips docents, així com el traspàs entre la tutoria del curs 20-21 i el /la 

tutora del curs que començarà.  

Per fer front a totes les situacions cal mantenir una coordinació molt estreta entre l’equip educatiu, caporalia 

d’estudis, Departament de SSCC i DIOP,  per tal d’articular-ne una resposta educativa coherent i unificada, 

mitjançant correu electrònic, videotrucades, cridades telefòniques.   

És important mantenir els espais de coordinació (reunions de tutors/es, reunions d’equip docent, reunions de 

departament…) i de comunicació per tal d’unificar esforços i establir-ne les accions a dur a terme per 

atendre l’alumnat, sobretot tenint present l’alumnat que es troba en desavantatge per situacions familiars, 

personals, econòmiques o altres.  

A partir de les demandes que faci l’alumnat, oferir-li els recursos i serveis dels diferents municipis on 

resideixen, així com entitats de la xarxa territorial per poder donar una resposta efectiva i integral a les 

seves necessitats. Facilitar i difondre els contactes dels serveis i recursos que poden ser d’ajuda en funció de 

cada situació.  

Establir un coordinació fluïda entre tutoria i DIOP per tal de mantenir contacte amb l’alumnat i les seves 

famílies, fer-ne un seguiment de les tasques acadèmiques, conèixer com estan vivint la situació actual a 

nivell personal, econòmic, social, emocional,... per a poder identificar els elements que dificulten el 

desenvolupament integral de l’alumnat i donar una resposta/orientació específica a les seves necessitats 

actuals. El professorat disposarà de la Graella seguiment alumnat. 
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Mesures d’atenció a la diversitat  

El professorat, a més d’impartir la seva matèria, ha de combinar estratègies per atendre la diversitat de 

l’alumnat i donar resposta a les diferents necessitats educatives. 

Les activitats que es dissenyin, estaran organitzades en l'entorn virtual d'aprenentatge decidit per l’equip 
directiu juntament amb la Coordinadora TIC del centre i Cap de departament assessorats per l’IBSTEAM 

(Gsuite Google).  

Respecte a l'alumnat que accedeix per primera vegada als estudis de formació professional amb un nivell 

insuficient de coneixements previs, es proposa, en qualsevol dels nivells sanitaris possibles, que l'equip 

docent, a l'inici del curs i com a conseqüència de la informació proporcionada per l’avaluació inicial, planifiqui 

i implementi les mesures d’atenció a la diversitat al mateix temps que imparteix la seva matèria amb el 

suport del DIOP. 

1. Mesures inclusives per atendre a tot l’alumnat  

 

 Unificar en un sol canal (g-suite) les tasques plantejades als i les alumnes.  

 Afavorir-ne el treball autònom i l’autoavaluació. Facilitar-ne la planificació de les tasques per a 

l’alumnat, però sobretot per a l’alumnat del grau mitjà. El professorat disposarà de la Graella 

seguiment alumnat. 

 Adaptar-ne les tasques a realitzar tenint en compte les característiques específiques de cada 

alumne/a.   

 Continuar amb les graelles de registre pel professorat on quedi reflectit les dificultats trobades: de si 

hi retroacció dels/de les alumnes a les activitats i propostes realitzades, dificultats en l’aprenentatge, 

d’adaptació al grup, de relació...  

 Valorar facilitar els aparells electrònics del centre a aquell alumnat que no en disposi. 

 Tenir actualitzats i de fàcil accés els contactes del professorat, els membres de l’equip directiu i del 

DIOP a la plana web del centre.  

 Orientar com utilitzar els recursos existents (com emprar les dades mòbils des dels ordinadors, com 

emprar les eines de comunicació que no tenen per costum fer-ho, com per exemple 

videoconferències, ús del drive, del classroom, etc.).  

 Facilitar-ne la informació i donar-ne les orientacions, aixi com fer les derivacions a recursos externs 

per a cobrir les necessitats sobrevingudes de la situació actual (atur, alimentació, atenció 

psicològica, atenció sanitària, etc.), en cas que ho sol·licitin l’alumnat o les famílies.     

 Facilitar-ne la informació de les beques i els ajuts existents (FP, ajuts i subsidis per l’alumnat amb 

NESE…) 

 

2. Mesures per atendre l’alumnat amb NESE. 

En aquests casos l’orientadora educativa extraurà la primera informació de l’alumnat amb NESE que se 

matricula per primera vegada al centre i, si escau sol·licitarà l’expedient al centre d’origen. I amb l’alumnat 

amb NESE que ja ha estat matriculat el curs anterior al centre, es recolliran les mesures curriculars 

adoptades (informe NESE elaborat per l’equip docent i coordinat per la persona responsable de la tutoria), i 

s’organitzarà el seguiment de l’alumnat amb necessitats d’atenció després de les primeres setmanes de curs. 

De l’alumnat que ha estat matriculat en el curs anterior i ha suspès l’avaluació ordinària o extraordinària, 

l’orientadora extraurà la informació reflectida a l’informe del període covid; així com es tindran en compte les 

propostes que estan a les actes de les juntes d’avaluació de la convocatòria ordinària per tal de fer-ne el 

seguiment de l’alumnat, tant pel que fa a la tutoria com al DIOP.  
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Es realitzarà una reunió dels equips docents el mes de setembre, informar-ne al professorat de les dades 

recollides de l’alumnat i de les mesures preses en el curs 2020-2021 i possibles mesures a adoptar el curs 

que s’inicia.  

 

 

ANNEX 3.  Introducció adequació a les programacions en els diferents escenaris Curs 

2021-2022 

Partint de l'experiència del curs 20/21 d’ensenyament semipresencial, veiem la necessitat d’analitzar les 

programacions de mòdul, cal analitzar dins les programacions de mòdul quins elements curriculars s’han de 

prioritzar i avaluar al llarg del curs.  

Aquesta experiència ens permet anticipar-ne la selecció per al curs 2021/22, de manera que a les 
programacions ha de quedar recollida la possibilitat de flexibilització i adaptació als diferents escenaris. 

Per a la programació dels continguts bàsics es tendran com a referència, els Reials Decrets que estableixen 

els títols i en els quals es fixen els aspectes bàsics del currículum. 

Les programacions del curs 2021-2022 s’han d’elaborar tenint en compte la possibilitat de canvi d’escenaris 

del procés d'ensenyament-aprenentatge al llarg del curs. Aquests escenaris poden ser: 

1. Nova normalitat (nivell d’alerta 0), nivells d’alerta 1 i 2. En aquest escenari, les classes seran 

presencials per a tot l’alumnat i cal prendre les mesures de prevenció, contenció i higiene que es 

determinen en aquest protocol. 

2. Nivells d’alerta 3 i 4: Amb mesures restrictives. En aquest cas, semipresencial-en línia, es poden 
plantejar fòrmules mixtes d’alternança de les modalitats presencial i a distància. 

Seguint la línia de centre, pel que fa a les programacions, es mantindrà l’enfocament competencial.  

Atès el caràcter competencial de l'FP, en tots els escenaris el professorat ha de plantejar, sempre que sigui 

possible, activitats que reprodueixin les situacions laborals del perfil professional, mitjançant estratègies 

competencials que simulin situacions i procediments reals i que permetin treballar en cooperació amb altres, 

al mateix temps que promoguin la construcció d’aprenentatges significatius i deleguin la iniciativa de 

l’aprenentatge a l’alumnat. 

Entenem la programació de mòdul com una declaració d’intencions respecte a cada mòdul concret per a un 

curs escolar. Davant la incertesa i els possibles escenaris d’aprenentatge, la programació d’aula es convertirà 
en el document que permeti la flexibilització per adequar-nos a la realitat que es vagi plantejant.  

Cal tenir en compte a les programacions de mòdul que davant la possiblitat d’un escenari o un altre es 

poden haver de modificar els criteris de qualificació plantejats. Per aquest motiu cal recollir aquesta 

possibilitat en el document de programació del mòdul curs 2021/2022. Per donar resposta a la flexibilitat 

necessària per atendre als  escenaris possibles, cal garantir a les programacions: 

Programacions d’aula: 

1.- Instruments d’avaluació: preveure tots aquells que puguin ser eficients en qualsevol dels escenaris o 

fàcilment adaptables.  

2.- Activitats d’ensenyament-aprenentatge: és interessant diversificar suficientment les activitats 

plantejades per a poder-les dur a terme en els diferents escenaris.  
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Cal determinar en la programació d’aula, quines activitats adreçades a aconseguir cada resultat 
d’aprenentatge (RA) han de ser presencials i quines no podrien ser-ho, marcant entre parèntesi al costat de 

l’activitat, seguint la següent nomenclatura:  

 No presencial: (NP) 

 Presencial: (P) 

 Mixta (es pot dur a terme en qualsevol escenari): (M) 

En l’escenari dels nivells d’alerta 3 i 4, aquelles activitats que requereixen d’equipament del centre educatiu i 
aquelles competències que no puguin simular-se mitjançant activitats en línia, han de prioritzar-se en 

l’ensenyament aprenentatge presencial. 

3.- Temporització-lliurament activitats:  cal preveure que el nombre de sessions necessàries per a la 

realització d’activitats en els Nivells d’alerta 3 i 4 pot variar i cal anticipar i donar resposta a les dificultats 

derivades de l'ensenyament semipresencial i en línia i  tenir present la necessitat de flexibilitzar lliuraments 

en aquests escenaris. 

Es continuarà utilitzant el document Excel compartit de seguiment de programació d’aula.  

 

 

 

ANNEX 4  Pla digital de contingència 

 

Centre CIFP Son Llebre 

Codi de centre 07014703 

 

1. Organització del centre  

 

1.1. Entorn digital 

Entorn Elegit Curs/cicle 

Gsuite Google/CLASSROOM 
Aprovació Claustre: 12/07/2021 

Aprovació Consell Social: 20/07/2021 

CFGM, GFGS i Certificats de Professionalitat 

 

Responsable de la consola Àngela M Colomar 

 

Si encara no està activat 

Responsable contactar amb IBSTEAM i activar Àngela M Colomar 
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1.2. Usuaris/es  

1.2.a. Usuaris professorat 

Responsable creació usuaris/es Jero Mairata i Àngela M Colomar  

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) inicial nom i llinatge primer@cifpsonllebre.cat 

Moment entrega credencials Abans de l’inici de les classes   

 

1.2.b. Usuaris alumnes 

Responsable creació usuaris Jero Mairata i Àngela M Colomar  

Subdomini específic alumnes [  X ] Sí                 [   ] No 

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx) inicial nom i llinatge 
primer@cifpsonllebre.cat 

Recollida autorització menors 14 anys No tenim alumnat menor de 14 anys 

Moment entrega credencials (usuari i contrasenya) A l’inici de curs 

Responsable entrega credencials Tutores i tutors 

 

1.3. Entorn virtual d’aprenentatge  

Curs/Cicle Aula digital  

CFGS Classroom 

CFGM Classroom 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT Classroom 

 

1.4. Activació GestIB famílies  

Responsable de l’activació Jero Mairata 

Moment Inici de curs 

Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB activat) Jero Mairata 

 

2.Competència digital de l’alumnat 

L’alumnat treballarà la competència digital a través de la plataforma Classroom. Per aquell alumnat que no hi 

hagi treballat abans, es farà suport des de la tutoria o equip docent. Es dedicarà una hora setmanal dins 
cada mòdul, en cas necessari.  

L’ús de la plataforma Classroom s’especificarà a la programació de cada mòdul.  
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3.Comunicació amb les famílies i alumnat 

La comunicació amb les famílies i l’alumnat es farà a través del Gestib, del correu corporatiu del centre o de 
la pàgina web. 

 

4. Formació en competència digital 

4.1. Claustre 

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn GSuite 0 (pendent 

professorat nou) 

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021) 27 

Preparar un llistat amb el professorat interessat en aquesta formació. Doc llistat 

4.2. Equip directiu/coordinador TIC 

Necessitat de formació en administració de consola [  ] Sí    [ X  ] No 

Nombre de les persones que faran la formació 0 

 

4.3. Alumnat 
 

4.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital bàsica 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Iniciació Gsuite Coord TIC / Tutores Octubre (espais de tutoria) 

 

4.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació 

Concepte Responsable Moment en què es farà 

Maneig i seguiment Gsuite Coord TIC / Tutores Octubre - novembre (espais de tutoria) 

 

4.4. Famílies (no procedeix) 

Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència digital. 
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5. Equipament tecnològic 

5.1. Dispositiu per l’alumnat 

Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas. 

Curs/Cicle 1r i 2n CFGM  

1rA, 1rG i 2n CFGS de TIS 

1r i 2n CFGS de TMC 
1r i 2n CFGS de TPIG 

Certificats Professionalitat 

Dispositiu per l’alumnat [ X  ] Dispositius del centre un per alumne 

[  ] Dispositius del centre carretons compartits 
[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu 

Tipus de dispositiu Portàtils i chromebooks 

 

5.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius  

Responsable detecció alumnat amb problemes econòmics Tutors/es / Orientadora de centre 

Nombre d’alumnes sense dispositiu Tutories/ Orientadora de centre 

Nombre d’alumnes sense connexió Tutories/ Orientadora de centre 

Responsable gestió préstec dispositius  Secretària / Coordinadora TIC 

 

Preparar un llistat nominal d’aquest alumnat: màx detecció finals octubre. 

5.3. Inventari 

Responsable inventari recursos digitals Jero i Àngela M 
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ANNEX 5  Aprovació Claustre 12 de juliol de 2021. 
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ANNEX 6  Aprovació Consell Social 20 de juliol de 2021. 

 


