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1. Introducció
A les instruccions rebudes del Departament d’Ensenyament on s’ordena l’obertura de tots els centres
públics i concertats en municipis en fase 2 s’indiquen les activitats que es podrà portar a terme i la
necessitat de realitzar un Pla Parcial d’Obertura dels Centres Educatius per a la realització dels
procediments de preinscripció i matricula. També es realitzaran les proves d’accés i d’obtenció de títols:

1. Acció educativa presencial (voluntària per a l’alumnat) en grups de 15 alumnes com a màxim,
en 2n de Batxillerat i 2n de CFGS, que han de presentar-se a proves d’accés (PAU, CF). Això
comporta l’obertura dels instituts en Fase 2 amb horaris esglaonats (garantint mesures de
distanciament social).
Cada centre, que serà netejat i desinfectat prèviament, haurà d’elaborar un Pla específic
d’obertura, adequat al Pla del Departament aprovat pel PROCICAT i a les orientacions específiques
que es dictin, tant pel que fa a espais com al personal dels centres.
Cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble
jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.
A FP hem de donar suport a la finalització dels projectes.
A 2n de Batxillerat suport en activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU. Alumnes
de 1r i 2n, que hagin de presentar-se a una segona prova d’avaluació final, les que els ajudin a
superar-la (no serà el nostre cas perquè a la segona fase ja hi estarem a final de juny).
2. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne en qualsevol curs i nivell (mesura
excepcional i no continuada). Obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la
programació del dia i hora de retrobament de l’alumne. S’ha de preveure l’alumnat que
s’atendrà i com es farà en cada cas (es podrà fer atenció grupal amb un màxim de 15
alumnes): l’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAPs i/o serveis educatius
específics i especials i d’altres raons. Formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que
li permeti afegir un contingut formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del curs
vinent.
Les instruccions indiquen que els centres hem de fer una Pla Parcial d’Obertura dels Centres Educatius
per a la realització dels procediments de preinscripció i matricula i la preparació de les proves d’accés (si
és necessari) i d’obtenció de títols. Aquest document explica els criteris generals de protecció, les fases
de confinament i les previsions d’accessos als edificis i fluxos de circulació a l’Escola del Treball. Tanmateix
es tracta de les funciones de consergeria, l’autorització d’accessos i el protocol de neteja.
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2. Criteris generals de protecció a l’EdT
A les fases 0, I, 2 i 3 es mantindrà el teletreball com a forma preferent de treballar en els llocs de treball
en què així sigui possible. Especialment al professorat i PAS d’especial sensibilitat que compleixin alguna
de les següents condicions: diabetis, malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió), malaltia pulmonar
crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs, lactància, persones més grans
de 60 anys i persones amb obesitat mòrbida (segons instruccions 2/2020, de 28 de maig)

2.1 Mesures especials de protecció
El conjunt de mesures que contempla el pla de l’Escola del Treball són mesures que estan subjectes a
aquelles que dicti l’autoritat sanitària i el Departament d’Ensenyament en cada moment.
-

Mesures organitzatives (per minimitzar el risc). Mesures de distàncies de seguretat (2 m),
coincidència del menor nombre possible de persones en espais reduïts o comuns. Definint
entrades i sortides durant les preinscripcions i matrícules. El PAS vigilarà que es mantinguin les
distàncies de seguretat. A les entrades del centre, secretaria i consergeria hi haurà dispensadors
gel hidroalcohòlic.

-

Espais informatius. Cartells informatius visibles a l’entrada de cada un dels edificis de l’Escola del
Treball. Els cartells informen sobre les mesures de protecció individual i mesures higièniques. A
més, s’ha definit retolació indicant entrades i sortides.

-

Pantalles de separació. S’ha instal·lat pantalles de PMMA desmuntables i reubicables en tots els
punts d’atenció (consergeria i secretaria). Per evitar aglomeracions a les entrades i sortides del
centre de l’edifici central s’han ubicat pantalles de separació.

-

Retolació. S’han instal·lat indicadors visibles a terra (cada dos metres) en l’accés de l’edifici
principal per evitar aglomeracions a les cues de preinscripció/matricula.

-

Inhabilitació temporal de màquines de Vending i menjador. Màquines dispensadores de cafè i
aliments, fonts d’aigua, sales menjador, microones, etc., Tots aquests equipaments i espais, per
les seves característiques d’ús (diverses persones) no es faran servir fins nou avís.

-

Compra EPI’s. El centre ha adquirit mascaretes quirúrgiques de protecció (FFP2/KN95) per tot el
professorat i PAS que hagi d’accedir al centre durant les fases 0,1 2 i 3. A secretaria i consergeria
també s’han repartit pantalles de protecció facials a més de les pantalles de separació de PMMA.

-

Renovació d’aire per ventilació als llocs de treball. Es recomana no fer servir l’aire condicionat i
mantenir les finestres o portes obertes per garantir la circulació d’aire.

-

Canvi de les rutines de neteja i desinfecció per part del servei de neteja de l’Escola del Treball,
amb especial incidència, i mentre duri la crisi sanitària dels lavabos de la planta baixa, despatxos
de direcció, Escola-Empresa, Secretaria i Consergeria a més dels espais o material d’ús compartit.
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-

Seguiment de l’evolució del professorat i PAS d’alta sensibilitat o Grup vulnerable o que hagin
tingut contagi o hagin estat diagnosticades i/o confinades per prescripció mèdica durant totes les
fases del pla segons Declaració Responsable. El professorat i PAS en aquesta situació haurà de fer
únicament teletreball.

2.2 Mesures organitzatives
Aquestes mesures generals són vigents a les fases 0, 1, 2 i 3.
-

El teletreball com a sistema preferent de treball a l’Escola del Treball. El personal que presti
serveis en la modalitat telemàtica té dret a la desconnexió digital i se li ha de garantir, fora de la
franja horària de disponibilitat establerta, el respecte al seu temps de descans i a la seva intimitat
personal. Les jornades prestades en la modalitat no presencial equivalen a les hores de la jornada
establerta per a la modalitat presencial.

-

Entrada i sortida al centre esglaonada amb l’objectiu de garantir la distància mínima de 2 metres
entre persones, la coincidència mínima en espais comuns.

-

A l’entrada del centre un personal del PAS permetrà l’entrada a secretaria dels usuaris amb cita
prèvia i informarà a la resta. El repartiment de certificats es farà amb el recolzament de personal
del PAS per tal de reduir la reina a Secretaria.

-

Definició de dos punts únics d’atenció presencial. Secretaria i Consergeria. Secretaria podrà
atendre a dues persones com a màxim i consergeria a una. En tots dos casos amb pantalles de
separació, gel hidroalcohòlic i EPI’s. Es fomenta les consultes, preinscripcions i matricules de
forma telemàtica. Les consultes presencials es realitzaran amb cita prèvia.

-

Es combinaran les jornades de teletreball amb les presencials, intentant que la presencial sigui la
mínima imprescindible.

-

Reunions telemàtiques: Les juntes d’avaluacions, Reunió d’equips docents, etc., així com les
reunions amb l’alumnat o d’altres reunions de treball de més de 3 persones es realitzaran de
forma no presencial via MEET, ZOOM o d’altres sistemes telemàtics semblants. Si s’han de fer
reunions de fins a 3 persones, caldrà garantir en tot moment una distància mínima de 2 m entre
els ocupants. S’han d’evitar les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles
que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions s’han de realitzar amb les
eines i solucions digitals que el centre en disposi. En el cas que esdevingui indispensable celebrar
reunions presencials, s’han d’aplicar les mesures de seguretat i higiene de conformitat amb les
instruccions emeses a l’efecte.

-

Es definiran els aforaments màxims en els espais que garanteixen els dos metres de separació i
s’utilitzaran espais que disposin de ventilació natural. Secretaria (2 alumnes), Consergeria (1
alumne). A les aules es garantirà que la separació mínima sigui de dos metres. Es faran servir, la
Sala d’Actes, l’Aula 2A, 1D i Audiovisual (amb cadires individuals amb reposa mans que puguin
garantir les distàncies de seguretat).
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-

Es garantirà el compliment de les mesures detallades per les autoritats competents quan sigui
necessari la utilització adequada dels equips de protecció individual.

-

Tractament diferenciat, a sol·licitud de l’interessat a la Declaració responsable.

2.3 Persones amb especial sensibilitat (Grup vulnerable)
Son aquelles definides per la Declaració Responsable com a vulnerable. Es troben emmarcades, en la data
de la resposta, en algun dels grups vulnerables respecte a la COVID-19, són casos, han tingut contactes o
bé tenen simptomatologia pròpia de la infecció. Per tant, són persones que no poden participar en les
activitats presencials dels centres de treball, sense detriment que puguin realitzar activitats no
presencials. S'informa que inicialment aquestes persones, i fins que el Servei de Prevenció no els doni
noves indicacions, no poden anar al centre. El personal sanitari del Servei de Prevenció de Riscos portarà
a terme una avaluació específica de cada situació, i amb aquesta finalitat es requerirà contactar amb la
persona en qüestió (Annex 1).

2.4 Mesures especials de conciliació
D’acord amb els criteris descrits, les persones que en les fases 1, 2 i 3 manifestin dificultats afegides de
conciliació per tenir menors de 12 anys al seu càrrec, persones dependents o persones amb dificultats
d’edat avançada, podran mantenir la seva situació en format de teletreball. Per a fer-ho caldrà que, de
forma motivada ho donin a conèixer al director del centre (jduran@escoladeltreball.org).
El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que hagi de prestar
serveis presencials gaudirà de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns
i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats educatives presencials fins
a final del curs 2019-20
El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagi vist
afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti
de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada complerta en el
sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà continuar prestant-los
en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies mitjançant la presentació
d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha ningú que pugui fer-se
càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de convivència i el certificat de
l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb
indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació
pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.

2.5 Previsions d’EPI’s necessaris
A la FASE I es facilita un kit personalitzat de protecció individual (FFP2) a tots els treballadors del centre.
A més, els centres amb atenció al públic tindran les pantalles de protecció de PMMA i gel hidroalcohòlic.
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3. Fases del desconfinament
El pla de reactivació de l’activitat preveu 4 fases (“Plan para la transición hacia una nueva
normalidad” de 28 d’abril de 2020).
Es preveu la tornada al centre d’alumnes de 2n cursos de CCFF de grau superior i de batxillerat
per fer el curs de preparació de les provés d’accés a la Universitat.
3.1 Fase 2. Obertura gradual a l’alumnat
En aquesta FASE la direcció, secretaria i consergeria podran accedir al centre per desenvolupar les feines
de forma presencial.
En aquesta FASE es preveu la tornada al centre d’alumnes de 2n cursos de CCFF de grau superior i de
batxillerat per fer el curs de preparació de les proves d’accés a la Universitat en cas que sigui necessari.
Que l’alumnat ho demani i que el professorat no sigui vulnerable. En cas contrari es continuarà el curs de
preparació de les proves d’accés a la Universitat de forma telemàtica com s’ha fet durant la FASE 1.
-

Biblioteca. Romandrà tancada per l’estudi si no és estrictament necessari el seu ús i es pot
garantir la distància de seguretat. L’alumnat podrà retornar els llibres de préstec amb cita prèvia.

-

Escola-Empresa. Obert per realitzar els tràmits administratiu. L’alumnat i professorat podrà
demanar cita prèvia.

Planificació per accedir al centre a recollir pertinences (Alumnat)
Durant la FASE 2 es permetrà la tornada de l’alumnat al centre per recollir el seu material de les taquilles.
Per tal d’evitar aglomeracions i mantenir l’espai de seguretat de dos metres l’alumnat del nostre centre
podrà venir al centre a recollir les seves pertinences a partir els dies 22 i 23 de juny de 2020 (Alumnat de
2n cursos i de primer de CAS). L’alumnat dels primers cursos ho farà els dies 29 i 30 de junt de 2020.
Ho farà de forma esglaonada segons indica el calendari adjunt (dia i hora). Caldrà tenir un llistat de
l'alumnat que vindrà al centre i del professorat responsable que s'encarregarà d'obrir armaris, aules, etc.
L'alumnat haurà de venir amb mascareta, previ avís i únicament a les hores acordades (Annex 2).

2.2 Fase 3: Fase avançada
Es preveu l’activació de totes les activitats, però sempre que es garanteixi les mesures de seguretat i
distància.

4. Previsions d’accessos als Edificis i fluxos de circulació
A partir de la Fase I únicament es preveu l’accés a l’edifici central on es realitzaran les classes de
preparació de les proves d’accés (si es considera), la preinscripció i la matriculació de l’alumnat.
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-

Accés de personal amb presència imprescindible al centre (secretaria, consergeria i direcció).

-

El professorat podrà assistir al centre, amb les mesures de protecció, a partir de la FASE I.

-

Accés de l’alumnat del curs de preparació de les proves d’accés a la Universitat en cas que sigui
necessari (l’alumnat ho demani i que el professorat no sigui vulnerable). En cas contrari es
continuarà el curs de preparació de les provés d’accés a la Universitat de forma telemàtica com
s’ha fet durant la FASE 1.

-

Planificació per accedir al centre a recollir pertinences (Alumnat). Durant la FASE 2 es permetrà
la tornada de l’alumnat al centre per recollir el seu material de les taquilles. Per tal d’evitar
aglomeracions i mantenir l’espai de seguretat de dos metres l’alumnat del nostre centre podrà
venir al centre a recollir les seves pertinences a partir els dies 15, 16 i 17 de juny de 2020 (Segona
Fase).

4.1 Preinscripció i matrícula
Sempre es farà amb cita prèvia. L’usuari assistirà amb EPIS i a l’entrada haurà de fer servir gel
hidroalcohòlic.
S’han definit un recorregut d’entrada i sortida per la realització dels tràmits de secretaria. Els
fluxos d’entrada i sortida així com els fluxos de circulació interior s’han definit de forma que en
cap moment l’usuari que entra pot coincidir amb l’usuari que surt (regulat i controlat per el
personal del PAS). S’ha realitzat un circuit amb un únic camí guiat per fletxes de direcció a terra i
simbologia on l’usuari ha de romandre el torn. A secretaria únicament s’atendrà a dos usuaris
per torn i dins de l’edifici podrà romandrà (a l’espai indicat i fent cua) 5 usuaris separats per una
distància mínima de 2 metres. La resta d’usuaris hauran de fer cua a l’exterior de l’edifici central.
Personal del PAS garantirà que a les cues es mantingui la distància de seguretat i es faci a l’ombra
(edifici de fusta).

Mitjançant senyalització horitzontal o abalisament, s’indica la separació mínima per als usuaris
en espera en taulells i punts d’atenció. S’han encarregat vinils adhesius per col·locar a terra o en
parets amb diferents pictogrames que al·ludeixen a diferents normes que ajuden al
distanciament social.
4.2 Accés del professorat i de l’alumnat al centre (FASE 2)
L’acció educativa presencial és voluntària per a l’alumnat en grups de 15 alumnes com a màxim: a 2n
de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE o han de superar proves d’accés . Això comporta l’obertura dels instituts
en Fase 2 amb horaris esglaonats (garantint mesures de distanciament social) si es considera per part de
l’equip docent i de l’alumnat (Annex 1). L’alumnat que vulgui accedir al centre de forma presencial haurà
de complir requisits indicat a l’annex 1: Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós (mirar
condicions a l’annexa 1). Es farà una presa de temperatura abans de l’accés al centre.
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4.2.1 Accés al centre per part del professorat
L’accés al centre del professorat NO VULNERABLE es realitzarà tenint present:
1. Garantir que té la condició de NO VULNERABLE. Omplir les enquestes del Departament
d’Ensenyament.
2. Informar a prefectura d’estudis (caps@escoladeltreball.org) i als caps de departament del
desig d’accedir al centre tot indicant el dia i l’hora (cita prèvia).
3. El professor/a ha de garantir que es troba bé de salut i que ha fet un control de
temperatura abans de sortir de casa.
4. Abans d’accedir al centre el professor/a tindrà l’obligació de fer un rentat de mans amb
gel hidroalcohòlic, portar mascareta i seguir les instruccions d’accés al centre (cartells
informatius, Figura 1).
5. El PAS haurà de fer un control de temperatura del professorat abans d’accedir al centre.
6. Ús continu de mascaretes FFP2, pantalla protectora, guants i líquid hidroalcohòlic per a
cada zona, tallers, laboratoris o aules.
7. Neteja i desinfecció diària, abans de la classe, per part de l'empresa de neteja.
8. El PAS garantirà en tot moment el control de recorreguts en accessos i sortides del
professorat.

4.2.2 Preparació de les proves d’accés a la Universitat i complexió.
L’accés al centre de l’alumnat que realitzarà la preparació de les proves d’accés a la Universitat
es realitzarà tenint present:
1. S’estableix un calendari de classes presencials i aules o es garanteixen les mesures de
prevenció definides. Del calendari es definirà les dates i hores on l’alumnat podrà assistir
al centre (cita prèvia).
2. L’alumnat assistirà al centre amb cita prèvia (contacte amb tutor/professor). L’alumnat
ha de garantir que es troba bé de salut i que ha fet un control de temperatura abans de
sortir de casa.
3. Per evitar les aglomeracions l’accés al centre es realitzarà de forma esglaonada. Diferents
hores d’entrada/grups classe per tal de garantir la distància de seguretat entre alumnat i
entre alumnat i professorat.
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4. Abans d’accedir al centre l’alumnat tindrà l’obligació de fer un rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic, portar mascareta i seguir les instruccions d’accés al centre (cartells
informatius, Figura 1).
5. L’accés de l’alumnat al centre es farà amb l’acompanyament del professor tot seguint les
indicacions verticals.
6. El professorat farà un control de temperatura dels seus alumnes previ a l’inici de la classe.
7. Ús continu de mascaretes FFP2, pantalla protectora, guants i líquid hidroalcohòlic per a
cada zona i aula.
8. Neteja i desinfecció diària, abans de la classe, per part de l'empresa de neteja.
9. El PAS garantirà en tot moment el control de recorreguts en accessos i sortides de
l'alumnat i del professorat.

4.2.3 Accés al centre per part de l’alumnat per recollir les pertinences
L’accés al centre dels alumnes que vulguis recollir les pertinences de les seves taquilles es farà al
matí i a la tarda segons els calendaris establerts. Es realitzarà tenint present:
1. El calendari defineix les dates (25, 28 i 29 de juny) i hores (matí i tarda) on l’alumnat podrà
assistir al centre (cita prèvia). És indispensable saber el nombre d’alumnes de cada grup
que vindrà al centre i el professor o professors responsables que obriran aules, taquilles,
etc. Aquest professor ha de ser No vulnerable.
2. L’alumnat assistirà al centre amb cita prèvia (contacte amb tutor/professor). L’alumnat
ha de garantir que es troba bé de salut i que ha fet un control de temperatura abans de
sortir de casa.
3. Per evitar les aglomeracions l’accés al centre es realitzarà de forma esglaonada. Diferents
hores d’entrada/grups classe per tal de garantir la distància de seguretat entre alumnat i
entre alumnat i professorat.
4. Abans d’accedir al centre l’alumnat tindrà l’obligació de fer un rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic, portar mascareta i seguir les instruccions d’accés al centre (cartells
informatius), Figura 1.
5. El professorat farà un control de temperatura dels seus alumnes previ.
6. L’accés de l’alumnat al centre es farà amb l’acompanyament del professor tot seguint les
indicacions verticals.
7. Ús continu de mascaretes FFP2, pantalla protectora, guants i líquid hidroalcohòlic per a
cada zona, tallers, laboratoris o aules.
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8. Neteja i desinfecció diària, abans de la classe, per part de l'empresa de neteja.
9. El PAS garantirà en tot moment el control de recorreguts en accessos i sortides de
l'alumnat i del professorat.
10. El calendari (dia i hora) d’accés al centre és publicarà internament.

4.2.4 Accés al centre per part de l’alumnat. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne
en qualsevol curs i nivell
L’accés al centre dels alumnes que vulguin una atenció personalitzada del tutor en qualsevol
curs i nivell (mesura excepcional i no continuada: BTX, FP, CAS, PFI). Obertura d’algun espai del
centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumne (cita
prèvia) . S’ha de preveure l’alumnat que s’atendrà i com es farà en cada cas (es podrà fer atenció
grupal amb un màxim de 15 alumnes). L’accés al centre dels alumnes que vulguin l’atenció
realitzada sempre que no sigui possible la reunió virtual, es realitzarà tenint present:
1. Es demanarà cita prèvia al tutor.
2. L’alumnat ha de garantir que es troba bé de salut i que ha fet un control de temperatura
abans de sortir de casa.
3. Per evitar les aglomeracions l’accés al centre es realitzarà de forma esglaonada. Diferents
hores d’entrada per tal de garantir la distància de seguretat entre alumnat i entre alumnat
i professorat.
4. Abans d’accedir al centre l’alumnat tindrà l’obligació de fer un rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic, portar mascareta i seguir les instruccions d’accés al centre (cartells
informatius), Figura 1.
5. El professorat farà un control previ de temperatura dels seus alumnes.
6. L’accés de l’alumnat al centre es farà amb l’acompanyament del professor tot seguint les
indicacions verticals.
7. Ús continu de mascaretes FFP2, pantalla protectora, guants i líquid hidroalcohòlic per a
cada zona, tallers, laboratoris o aules.
8. Neteja i desinfecció diària, abans de la classe, per part de l'empresa de neteja.
9. El PAS garantirà en tot moment el control de recorreguts en accessos i sortides de
l'alumnat i del professorat.
10. El calendari (dia i hora) d’accés al centre és publicarà internament.
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Figura 1. Cartells informatius.

Porta d’entrada
Dimensions: A4
Col·locació: Finestres d’entrada.
Suport: A4 amb làmina de protecció.

Porta de sortida
Dimensions: A4
Col·locació: Finestres d’entrada.
Suport: A4 amb làmina de protecció.

Sentit de circulació
Dimensions: A4
Col·locació: Finestres d’entrada.
Suport: A4 amb làmina de protecció.
Recorda mantenir la distancia mínima de 2 m
Dimensions: a4
Col·locació: A terra, en passadissos, en escales de doble sentits i
altres espais per reforçar la idea de mantenir la distància mínima
recomanada de 2 metres.
Suport: A4 amb làmina de protecció.
Franja de separació punts atenció
Dimensions: A4
Col·locació: Terra
Suport: A4 amb làmina de protecció.
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3.1 Previsió del nombre de professorat, PAS i alumnat que assistirà al centre
En funció del nombre d’alumnes que demanin la presencialitat a la preparació de les proves de les PAAU
es definirà el nombre de professors i PAS que donarà servei per garantir les distàncies de seguretat.
Fomentarem, sempre que sigui possible la realització de les classes de preparació de forma telemàtica.

3.2 Actuació d’atenció personalitzada o acció tutorial
L’atenció personalitzada i l’acció tutorial es continuarà realitzat de forma telemàtica mitjançant MEET,
ZOOM o d’altres aplicatius sempre que sigui possible. En cas necessari es definirà, amb cita prèvia, el dia,
l’hora i l’aula on es realitzarà l’acció tutorial.
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5. Autorització d’accessos
Al llarg de la Fase II, els caps de departament elaboraran els llistats de persones que són imprescindibles
per al desenvolupament de les activitats que calgui començar de forma presencial (preparació del nou
curs, manteniment de tallers/laboratoris, etc.).
Com a criteris generals:

-

Mínim nombre de professors/PAS possible i mínim temps de presència imprescindible.

-

Establiment de torns per dies (evitar la concurrència física als departaments/aules)

-

Manteniment de distàncies de seguretat de 2 m.

-

Reunions de més de 3 persones de forma telemàtica (MEET/ZOOM o d’altes).

-

EPI quan no sigui possible garantir les distàncies de seguretat i en la utilització d’espais com
departaments i/o aules.

A més, es facilitarà un kit personalitzat de protecció individual.

6. Consergeries, registres i espais d'atenció al públic
Secretaria i consergeria hauran de mantenir una física amb els usuaris. A més dels EPI que es determinin
s’instal·len de forma complementària barreres físiques anti-contagi (mampares).
Les mampares o pantalles de protecció vertical adquirides són de PMMA transparent. Les mides són 60
cm d’alçada per 90 cm d’amplada. S’instal·len als punts d’atenció a les persones:
-

Una a consergeries.

-

Una a l’entrada del centre (recepció usuaris).

-

Tres a secretaria del centre (preinscripció i matricula).

Està pendent la instal·lació a d’altres dependències del centre com ara Escola-Empresa si es preveu la
presència d’alumnat. En aquests casos es disposa de pantalles de protecció facial individual que també
podem fer-se servir a Escola-empresa o als departaments si es considera.
La mampara instal·lada te petita finestra, per la part de sota, per poder fer un traspàs de documentació,
altres sense aquesta finestra per poder realitzar una separació lateral entre treballadors. Mampara mòbil
desmuntable fabricada en PET de 3 mm de gruix amb peus de subjecció de 3 mm de gruix per
automuntatge (Figura 2).
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Figura 2. Mampara de separació amb obertura inferior. Dimensions: 90 x 60 cm amb obertura inferior
de 35x15 cm

6.1 Funcions consergeria

Centrats en l’apertura d’espais, regulació de fluxos/desplaçament intern, recepció paqueteria,
entrega EPIS al professorat. També s’encarregarà d’informar els usuaris del protocol d’accés al
centre per la realització de la preinscripció/matricula o l’accés de l’alumnat de preparació de les
proves de les PAU.
El PAS de consergeria haurà de mantenir una separació de 2 metres, fer sevir els EPIS i el rentat
de mans habitual.
S’estableix un torn de matí. Però els dies 22, 23, 29 i 30 de juny de 2020 també es tindrà un torn
de tarda (de 16 a 18 hores) per rebre l’alumnat que desitgi portar-se a casa les seves pertinences
de les taquilles.
El torn de matí cobreix la franja horària de 9 a 14 hores.

Hi haurà dos persones per torn com a mínim, en cas contrari s complicat mantenir les funcions
bàsiques. S’estableix un calendari setmanal de les persones/dia de la setmana/franja horària
(matí o tarda).
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7. Protocol de neteja
Fase 0
-

Neteja i desinfecció general de tots els espais de treball (lavabos, ascensors, escales,
passadissos, etc.), i en determinades superfícies de contacte com aixetes, poms, manetes,
interruptors, etc.

-

Als despatxos on es preveu un treball presencial es realitzarà una neteja, desinfecció i
correcta ventilació (renovació d’aire).

Fase 1

-

A la Fase I es mantindran totes les accions previstes per a la Fase 0 i a mesura que el personal
es vagi incorporant de forma progressiva als seus llocs de treball. Es realitzarà de forma diària
la neteja, la desinfecció i la renovació d’aire).

-

Es procurarà que als espais de treball hi hagi sempre disponible gel hidroalcohòlic.

-

El PAS vetllarà per una correcta renovació de l’aire als espais comuns (entrada de l’edifici
central).

Per més informació mirar l’annex 1.

Annex.1

Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020
i per als treballs d’organització I funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021.
CURS 2019-2020
1. Durant el curs 2019-2020 continuem amb docència telemàtica. No hi ha, doncs, ni temps
suficient ni cap motiu organitzatiu o pedagògic com per decidir de suspendre la docència
telemàtica.
2. Atendre de manera personalitzada i presencial aquells alumnes que ho requereixin en la fase 2
de desescalada. S’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta, les condicions de
salut de l’alumnat i del personal docent i no docent.
3. PROCICAT és un Pla de Reobertura de Centres Educatius en Fase 2 de Desescalada. És la primera
que permet l’obertura de centres, ni que encara no sigui només amb activitats reduïdes, i que conté
les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert tant
pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat,
professorat i personal.
a. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
b. L’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.
c. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot
incidint en el treball organitzatiu del retorn.

4. Unitats familiars amb fills en edat 1-6 que hagin de realitzar treball presencial. El Departament
també preveu propostes de específiques i extraordinàries, mentre duri el període lectiu, per
motius d’ocupació laboral i professional de les unitats familiars amb fills en edat 1-6 que hagin de
realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo i el Govern de l’Estat no articuli el
permís retribuït per a aquests casos que li ha estat sol·licitat.
5. És necessari que cada centre elabori el seu Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de
seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes.
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INSTITUTS I CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL

S’ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les
activitats següents:
1. Acció educativa presencial (voluntària per a l’alumnat) en grups de 15 alumnes com a màxim,
en 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAU, CF, ERE). Això
comporta l’obertura dels instituts en Fase 2 amb horaris esglaonats (garantint mesures de
distanciament social).
2. Cada centre, que serà netejat i desinfectat prèviament, haurà d’elaborar un Pla específic
d’obertura, adequat al Pla del Departament aprovat pel PROCICAT i a les orientacions
específiques que es dictin, tant pel que fa a espais com al personal dels centres.
3. Cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble
jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.
4. A FP hem de donar suport a la finalització dels projectes.
5. A 2n de Batxillerat suport en activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU.
6. Alumnes de 1r i 2n, que hagin de presentar-se a una segona prova d’avaluació final, les que
els ajudin a superar-la (no és el nostre cas perquè a la segona fase ja hi estarem a final de juny)
7. Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne en qualsevol curs i nivell (mesura excepcional
i no continuada). Obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del
dia i hora de retrobament de l’alumne. S’ha de preveure l’alumnat que s’atendrà i com es farà en
cada cas (es podrà fer atenció grupal amb un màxim de 15 alumnes): l’acompanyament
emocional, amb coordinació amb els EAPs i/o serveis educatius específics i especials i d’altres
raons. Formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que li permeti afegir un contingut
formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.
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Pla Parcial d’Obertura dels Centres Educatius per a la realització dels procediments de preinscripció i
matricula. També es realitzaran les proves d’accés i d’obtenció de títols
CURS 2020-2021
Prioritat garantir el compliment del dret a l’educació de manera presencial durant tot el curs fora ja de
l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la
seva obligatorietat.
Tenir en compte les mesures de prevenció, seguretat i higiene amb noves mesures organitzatives, de
funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre, 15 a alumnes a l grupclasse (primera setmana de juny el Departament trametrà les orientacions sobre l’aplicació d’aquestes
mesures curs 20-21)
Pla curs 2020-2021 haurà d’incloure les mesures a prendre en cas d’un hipotètic rebrot de la pandèmia
que obligui a algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat
de l’alumat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol format.
1. REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA
Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:
-

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

-

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors.

-

Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família
o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es
consideren malalties de risc per a la CovID-19:
-

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori

-

Malalties cardíaques greus.

-

Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen
tractaments immunosupressors).

-

Diabetis mal controlada.

-

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc
elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties
cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les
immunodeficiències i les dones embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració
responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables.
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2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS
2.1. DISTANCIAMENT FÍSIC
Mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones als centres educatius,
superior al recomanat (mantenir grups reduïts). Es recomana que el professorat i la resta de
personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix.
S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts
i mantenint la distància per evitar aglomeracions.
El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es
recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

2.2. RENTAT DE MANS
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del
personal docent i no docent.
En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a terme:



A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.



Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.



Abans i després d’acompanyar un infant al WC.



Abans i després d’anar al WC.



Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).



Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de
sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, accessos al centre i
als patis, passadissos...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció
enfront del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el
risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene de mans.
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2.3. MASCARETES
Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per
cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:

Batxillerat i CFP (16-18 anys)

Personal docent i no

No indicada en general i si
n'hi ha dificultat per fer
complir les mesures de
distanciament caldria indicarla.

Higiènica amb compliment

Indicada

Higiènica amb compliment

norma UNE

norma UNEcal que els
Pel cas que hidocent
hagi moments en que es faci difícil complir la mesura de distanciament
alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica.

2.4. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
2.4.1. Pautes de ventilació
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels
infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada (Finestres obertes).
2.4.2. Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.
Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que
s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i
desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima
concurrència.
2.4.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements,
superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material
emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una
desinfecció després del seu ús.

2.5. CONTROL DE SÍMPTOMES
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una
declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants
amb símptomes a la llar, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19
en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant
de qualsevol incidència.
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Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la
temperatura diàriament abans d’entrar al centre.
La direcció del centre haurà d’actuar davant la detecció de possibles símptomes de COVID dels
alumnes i del personal d’acord amb el protocol que es farà arribar als centres educatius.
Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres
educatius. A tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP
COVID 19 CAT.
Comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència pel
centre educatiu.
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grup
2HAAD
2HAAS
2HCPE
2HGPD
2JGPD
2HISX
2HMMO
2HMSA
2HOIT
2HOST
2HQOL
2HYFB
2HYCF
2HYEA
2OCNS
2QHUM
2SSOC
2UTEC
2WAGD
2XAGD
2WAAD
2WASS
2WCOC
2WCOR
2WCPR
2WEIA
2WEME
2XEIA
2WEAR
2WEEA
2WEMI
2XEAR
2WFIM
2WFUM
2WGDG
2WGDI
2WISM
2XISM
2WIAM
2WIAW
2WMSA
2WMCE
2WMDF
2WMPP
2WOME
2WQFP
2WQLT
2XQFP
2WTCA
2WTFR
2WTEE
2WTRI
2WTTF
1WCAS
1XCAS

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

torn

2n curs

grau
nom
cognom_1 cognom_2
nom_cicle
CFS
Enrique
Serrano
García
Administració i finances
Beatriz Clara CFS
Campos
Rovira
Assistència a la direcció
CFS
Susanna
García
García
Projectes d'edificació
CFM
Hernández Miguel
Ibañez
Preimpressió digital
CFM
Pere
Marzal
Segura
Preimpressió digital
CFS
Ana
Serra
Cots
Administració de sistemes informàtics en xarxa
CFM
Ali
Ciroukh
El Imrani
Mecanització
CFM
Marcos
Ortiz
Socias
Soldadura i caldereria
Alberto Jesús CFM
Díaz
Contreras
Instal·lacions de telecomunicacions
CFS
Manuel
Álvarez
López
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
CFM
Pere
Miguel
Llinares
Operacions de laboratori
CFM
Antoni
Oliva
Gomà
Primer nivell de tècnic - tècnica d'esport (Futbol)
CFS
Jordi
Vilanova
Caballero
Condicionament Físic
CFS
Marit
Garcia-Talavera
Willis
Ensenyament i Animació Sociesportiva
BTX
Héctor
Hernández Miguel
Batx. de ciències de la naturalesa i la salut
BTX
Albert
Nuñez
Pérez
Batx. d'humanitats i ciències socials
BTX
Carmen
Ortega
Rodriguez
Batx. d'humanitats i ciències socials
BTX
Albert
Nuñez
Pérez
Batx. tecnològic
CFM
Vicente
Paulo
Gómez
Gestió Administrativa
CFM
Vanessa
Torregrosa Morales
Gestió Administrativa
CFS
Marta
Esclarin
Díez
Administració i finances
CFS
Elisabet
Martín
Barranco
Administració i finances.(Assegurances)
CFS
Carmen
Izquierdo
Jiménez
Projectes d'obra Civil
CFS
Mariano
Labanda
Sancho
Organització i control d'obres de construcció
CFS
José
Prieto
Projectes d'Edificació (rehabilitació i restauració) Kies
CFM
Yahia
Sadala
Ayouch
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFM
Antonio Amadeo
Muñoz
Acera
Manteniment electromecànic
CFM
Javier
Serrano
Parra
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFS
Carlos
Duran
Siles
Automatització i robòtica industrial
CFS
Anna
Martínez
González
Sistemes electrotècnics i automatitzats
CFS
Antonia
Ballesta
Rodríguez
Mecatrònica Industrial
CFS
Alberto
Arias
Altarriba
Automatització i robòtica industrial
CFM
Juan Jose
Gonzalez
Pi
Instal·lació i moblament
CFM
Francesc
Bertran
Balagueró
Fusteria i moble
CFS
Alicia
Domínguez Garnelo
Disseny i gestió de la producció gràfica
CFS
Lluis
Oribes
Laborda
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
CFM
NouPS
Sistemes microinformàtics i xarxes
CFM
Manel
Romero
Mellado
Sistemes microinformàtics i xarxes
CFS
Eva María
Andrade
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma Barbeito
CFS
Ginés
Elvira
Martínez
Desenvolupament d'aplicacions web
CFM
Tomàs
Todó
Lorenzo
Soldadura i caldereria
CFS
Jesús M.
Sanz
Santos
Construccions metàl·liques
CFS
F. Javier
Requejo
Vences
Disseny en fabricació mecànica
CFS
Begoña
Fernández
Programació de la producció en fabricació mecànicaBlanco
Josep Maria CFS
Casals
Jové
Manteniment Electrònic
Maria Luisa CFS
Puértolas
Sesé
Fabricació de productes farmacèutics, biològics i afins
CFS
Marta
Lambea
Teixidó
Laboratori d'anàlisi i control de la qualitat
Maria Dolors CFS
Vila
Marcer
Fabricació de productes farmacèutics, biològics i afins
CFM
María
Colomer
Alcácer
Instal·lacions de producció de calor
CFM
Albert
Mateu
Peiró
Instal·lacions frigorífiques i de Climatització
CFS
Pere
Arimany
Bové
Eficiència energètica i energia solar tèrmica
CFS
Gerard
Dalmau
Balcells
Prevenció de riscos professionals
José Maria CFS
fluidsSantoy
Dux
i de
Pedrón
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques
BTX
Irene
Mares
Palomas
Curs d'accés a CFGS
BTX
Irene
Mares
Palomas
Curs d'accés a CFGS

DATA
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020

HORA
9-10
10-11
9-10
9-10
10-11
9-10
9-10
10-11
9-10
10-11
9-10
9-10
9-10
10-11
9-10
9-10
10-11
10-11
16-17
16-17
17-18
17-18
16-17
16-17
17-18
16-17
16-17
16-17
17-18
17-18
17-18
17-18
16-17
17-18
16-17
17-18
16-17
16-17
17-18
17-18
16-17
16-17
16-17
17-18
17-18
16-17
16-17
17-18
16-17
16-17
17-18
17-18
17-18
16-17
17-18

nº Alumnes Confirmats

Professorat

Annex.2

Accés al centre per part de l’alumnat per recollir les pertinences

internament)
(Es publicarà

24

25

grup
1HAGD
1JAGD
1HAAD
1HAAS
1HCOC
1HCPE
1HEIA
1HEME
1JEIA
1HEAR
1HEEA
1HEMI
1HFIM
1HFUM
1HGPD
1JGPD
1HISM
1JISM
1HIAW
1HISX
1HMMO
1HMSA
1JMSA
1HOIT
1HOME
1HOST
1HQOL
1HQFP
1HQLT
1HTCA
1HTFR
1HYFB
1HYCF
1HYEA
1ACNS
1BCNS
1CHUM
1ESOC
1KTEC
1WAAD
1WASS
1WCOR
1WCPR
1WEAR
1WGDG
1WGDI
1WIAM
1WMCE
1WMDF
1WMPP
1WQFP
1WTEE
1WTRI
1WTTF

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

torn

1r curs

cognom_1 cognom_2
nom_cicle
Pepiol
García
Gestió Administrativa
García
Morraja
Gestió Administrativa
Andres
Gallego
Administració i finances
Lluís
Serra
Assistència a la direcció
Muños
Alejandre
Projectes d'obra Civil
López
Illera
Projectes d'edificació
Chaveinte
López
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Reyes
Dalmau
Manteniment electromecànic
PuigdomenechSerra
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Elvira
Gilaberte
Automatització i robòtica industrial
García
Castillo
Sistemes electrotècnics i automatitzats
Requejo
Vences
Mecatrònica Industrial
Tortosa
Calabuig
Instal·lació i moblament
Aguilera
Sallent
Fusteria i moble
Corredoira Cortés
Preimpressió digital
Vila
Sánchez
Preimpressió digital
Agustí
Botey
Sistemes microinformàtics i xarxes
Lafuente
Espada
Sistemes microinformàtics i xarxes
Andreu
Andugar
Desenvolupament d'aplicacions web
Prat
Soler
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Prim
Gensana
Mecanització
Tejada
Ortigosa
Soldadura i caldereria
Fraile
Fraile
Soldadura i caldereria
Jobal
Llena
Instal·lacions de telecomunicacions
Alcoverro
Gras
Manteniment Electrònic
Moreno
Muñiz
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Correas
Martinez
Operacions de laboratori
Altemir
Campo
Fabricació de productes farmacèutics, biològics i afins
Subias
Álvarez
Laboratori d'anàlisi i control de la qualitat
Arenas
Chapero
Instal·lacions de producció de calor
Gómez
Gómez
Instal·lacions frigorífiques i de Climatització
Oliva
Gomà
Primer nivell de tècnic - tècnica d'esport (Futbol)
Galobart
Julbe
Condicionament Físic
Rogera
Juan
Ensenyament i Animació Sociesportiva
Masana
Simó
Batx. de ciències de la naturalesa i la salut
Manzanero Cabellos
Batx. de ciències de la naturalesa i la salut
Manzanero Cabellos
Batx. d'humanitats i ciències socials
Quintilla
Claveria
Batx. d'humanitats i ciències socials
Masana
Simó
Batx. tecnològic
Soler
Monzó
Administració i finances
Navarro
Escrivá
Administració i finances.(Assegurances)
Millán
Valverde
Organització i control d'obres de construcció
Mindan
Projectes d'Edificació (rehabilitació i restauració) Gracia
Pedrola
Vidal
Automatització i robòtica industrial
Casas
Jiménez
Disseny i gestió de la producció gràfica
Pérez
Lebrón
Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Marí
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma Bernat
Carmona
Ramírez
Construccions metàl·liques
Rubio
Becares
Disseny en fabricació mecànica
Duran
Programació de la producció en fabricació mecànicaMartín
Garriga
Clemente
Fabricació de productes farmacèutics, biològics i afins
Parisi
Blanco
Eficiència energètica i energia solar tèrmica
NOU_ESPEC
Prevenció de riscos professionals
i de fluidsOdena
Barbero
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques

grau
nom
CFM
Mercè
CFM
Xavier
Maria Teresa CFS
CFS
Pere
CFS
Verónica
CFS
Angel
CFM
Ignacio
CFM
David
CFM
Octavi
CFS
Sonia
CFS
Carlos
CFS
Jorge
CFM
Jordi
CFM
Jordi
CFM
Natalia
CFM
Alex
CFM
Rafel
Maria Isabel CFM
CFS
Jordi
CFS
Maria Montserrat
CFM
Joan
CFM
Sergi
Miguel Angel CFM
CFM
Carlos
Joan Francesc CFS
CFS
Luis
CFM
Josefa
CFS
Míriam
CFS
Eva
CFM
Begoña
Miguel Angel CFM
CFM
Antoni
Montserrat CFS
CFS
Daniel
BTX
Ramon
BTX
Asunción
BTX
Asunción
Vicenç Manel BTX
BTX
Ramon
Juan Carlos CFS
CFS
Ana
CFS
Angel
Angel Martín CFS
CFS
Valenti
CFS
Francesc
CFS
Catalina
CFS
Carlota
CFS
J. Antonio
Maria Amor CFS
CFS
Noemí
CFS
Ildefonso
CFS
Álvaro
CFS
Miquel Angel CFS

DATA
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020

HORA
9-10
9-10
10-11
10-11
9-10
10-11
9-10
9-10
9-10
10-11
10-11
10-11
9-10
10-11
9-10
10-11
9-10
9-10
10-11
10-11
9-10
10-11
10-11
9-10
10-11
10-11
9-10
9-10
10-11
9-10
10-11
9-10
9-10
10-11
9-10
9-10
10-11
10-11
10-11
16-17
17-18
16-17
17-18
16-17
16-17
17-18
16-17
16-17
17-18
17-18
16-17
16-17
17-18
17-18

nº Alumnes Confirmats

Professorat

