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1 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021.

1.1 En situació de pandèmia actual
Comunicació amb famílies i/o alumnes
El correu del centre aulamagna@aulamagna.es serà el canal de comunicació entre
l’escola i les famílies per a informacions generals.
Cada estudiant ens facilitarà un correu electrònic personal i, almenys, el correu electrònic
d’un dels pares amb el qual s’establirà la comunicació entre les famílies i alumnes del grup
estable.
Els alumnes també utilitzaran el correu facilitat per comunicar-se amb la tutora. Les
famílies del grups estables es podran comunicar directament amb la tutora amb el correu
electrònic assignat al grup estable.
Agrupaments estables
Es manté la proposta organitzativa a l’entorn de grups de convivència estable i l’ús
obligatori de la mascareta dins el centre.
Caldrà també que tinguin una altra mascareta neta de recanvi guardada a la motxilla, dins
d’una bossa de paper o plàstic.
NO es farà cap agrupament amb cap altre nivell o grup.
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana.
Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests
grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, és
més important centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat d’aquest grup amb la
finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas fixar el nombre d’integrants del
grup.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre
si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la
ventilació i l’ús de la mascareta.
Pel que fa el contingut pràctic, seguirem amb la programació establerta i, sempre que sigui
possible, es realitzaran les activitats a l’aire lliure.
Per garantir la màxima seguretat respecte a la COVID-19, tant professorat com alumnat
aplicaran les mesures establertes pel Departament d’Educació i la direcció del centre, amb
la finalitat d’evitar contagis i que el procés d’aprenentatge no es vegi afectat i sigui segur
per a tothom.
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1.2 En cas de confinament parcial (UN O MÉS GRUPS o formació híbrida)
El centre utilitzarà, com a alternativa a la formació presencial, la formació virtual, sobretot
en aquells cicles formatius que tinguin un contingut més teòric.
En els cicles amb un contingut més pràctic, es compaginarà la formació presencial amb la
formació telemàtica, per tal de garantir una formació més real (si és possible). La part
telemàtica es destinarà a impartir el contingut teòric, mentre que la part presencial es
destinarà a impartir els continguts pràctics.
Aquests continguts pràctics es realitzaran en les instal·lacions esportives establertes,
sempre que sigui possible, a l’aire lliure.
En cas de confinament parcial o total d’un cicle, les eines digitals que disposem al centre
són les següents:
En el cas de confinament total d’un grup, se seguirà exclusivament la formació online,
impartint les classes en el mateix horari lectiu a través de videoconferència amb una de les
plataformes següents.

S’emprarà la plataforma Moodle per consulta de continguts i lliurament d’activitats i tot el
que requereixi el professorat, mitjançant l’Aula Virtual del centre que trobareu a la pàgina
web aulavirtual.aulamagna.es

L’accés al Moodle es facilitarà a cada alumne la primera setmana d’inici de curs.
Per qualsevol dubte o problema amb el Moodle haureu d’enviar un correu electrònic a
efren@aulamagna.es o mitjançant les xarxes socials del nostre centre.

Els docents accediran a aquest entorn SEMPRE amb el seu correu
-----aulamagna@gmail.com
En el cas de confinament d’un o diversos alumnes d’un grup, aquests tindran la possibilitat
de seguir la classe presencial a través de la plataforma designada.
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1.3 En cas de tancament del centre
En cas de confinament total, seguirem amb la formació de manera online. Això ho farem
gràcies diferents plataformes que ens permeten garantir la continuïtat acadèmica de tot
l’alumnat, a través de videoconferències (Meet/Zoom/Skype) i lliurament de tasques
relacionades amb els continguts establerts (Moodle).
En aquells continguts més pràctics, utilitzarem diferents estratègies pedagògiques
(tasques, anàlisi de casos pràctics, disseny d’activitats, visualitzacions de vídeos...) per tal
de poder apropar l’alumnat, dintre de les possibilitats, a adquirir les eines necessàries per
poder assolir els objectius generals de la programació acadèmica.

2 ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES,
PROFESSIONALS I ESPAIS
2.1 Serveis socioculturals i a la comunitat
GRUP

Nº

1r CFGS EDUCACIÓ
INFANTIL
2n CFGS
EDUCACIÓ
INFANTIL

DOCENTS

ESPAIS

ESTABLES

TEMPORALS

ESTABLES

TEMPORALS

20

1

3

AULA 11

No n’hi ha

20

1

3

AULA 12

No n’hi ha

AULA 9

1r INTEGRACIÓ
SOCIAL

20

1

3

exàmens i
pràctiques

(Dilluns,dimarts,
dimecres i
divendres)

No n’hi ha

AULA 10
2n CFGS
INTEGRACIÓ
SOCIAL
CFGM CURES
AUXILIARS
D'INFERMERIA

exàmens i
pràctiques

20

1

3

20

1

2

AULA 5

No n´hi ha

20

1

2

No n’hi ha

No n’hi ha

(Dilluns,
dimecres, dijous
i divendres)

No n’hi ha

Grup Presencial
CFGM CURES
AUXILIARS
D'INFERMERIA
Grup online
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2.2 Ensenyaments Socioesportius
GRUP
1r CFGS
ENSENYAMENT I
ANIMACIÓ
SOCIOESPORTIVA
2n CFGS
ENSENYAMENT I
ANIMACIÓ
SOCIOESPORTIVA

1r CFGM GUIA EN
EL MEDI NATURAL
I DE TEMPS DE
LLEURE

Nº

30

DOCENTS
ESTABLES

1

ESPAIS

TEMPORALS

4

ESTABLES

TEMPORALS

AULA 13

PAVELLÓ DE
CAMP CLAR
(Dimecres i
divendres)

(Dilluns,
dimarts i dijous)

AULA 14
29

1

4

(Dilluns,
dimarts i dijous)
AULA 9

30

1

3

(Dijous)
AULA 10
(Dimarts)

PAVELLÓ DE
CAMP CLAR
(Dimecres i
divendres)
PAVELLÓ DE.......
(Dimecres)
AL MEDI
NATURAL (Dilluns,
dijous)

3 ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I
SORTIDES
Les entrades i sortides durant l’estat de pandèmia es faran de forma esglaonada i des de
punts d’accés diversificats, atenent així a la necessitat d’evitar aglomeracions en moments
puntuals de la jornada escolar. S’establiran circuits per a les entrades i sortides dels
alumnes, dins i fora del recinte escolar.
Entrades progressives de 8.55h a 9.00h
Sortides progressives de migdia i tarda de 14.55h a 15.00h
● En cas necessari, hi haurà un adult en totes les portes d’accés de l’escola per prendre la
temperatura dels alumnes abans d’entrar-hi.
● Els alumnes es posaran gel hidroalcohòlic abans d’entrar a l’aula. Hi haurà dispensadors
en els accessos.
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GRUP
1r CFGM GUIA EN
EL MEDI
NATURAL I DE
TEMPS DE
LLEURE

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

ACCÉS 1

ACCÉS 1

1r CFGS
ENSENYAMENT I
ANIMACIÓ
SOCIOESPORTIVA

ACCÉS 1

ACCÉS 1

ACCÉS 1

2n CFGS
ENSENYAMENT I
ANIMACIÓ
SOCIOESPORTIVA

ACCÉS 1

ACCÉS 1

ACCÉS 1

1r CFGS
EDUCACIÓ
INFANTIL

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

2n CFGS
EDUCACIÓ
INFANTIL

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

1r INTEGRACIÓ
SOCIAL

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

2n CFGS
INTEGRACIÓ
SOCIAL

ACCÉS 2

CFGM CURES
AUXILIARS
D'INFERMERIA

ACCÉS 2

ACCÉS 2

DIVENDRES

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2

ACCÉS 2
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IMPORTANT, ENTRADES I SORTIDES
Tenint present la importància d’aquest punt i l’organització establerta, fem especial èmfasi
en:
● PUNTUALITAT: caldrà ser molt puntuals en les entrades per evitar aglomeracions.
També caldrà puntualitat en la recollida dels alumnes. Els alumnes entren sols al centre.
Els familiars hauran de deixar els fills/es i marxar de manera àgil per no coincidir amb les
famílies d’altres grups que venen en un altre horari.
● ÚS DE MASCARETA I DISTÀNCIA FÍSICA DE SEGURETAT: pels espais comuns del
centre, els alumnes hauran de circular amb mascareta i respectant la distància de
seguretat. Recomanem que els adults que venen a portar els fills/es, ho facin amb
mascareta i guardant la distància de seguretat també fora del centre.
CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE
En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixi més d’un grup
estable.
Quan coincideixi més d’un grup de convivència estable, caldrà mantenir la distància
interpersonal d’1,5 metres. Quan circulin pels passadissos del centre, els alumnes hauran
de portar també la mascareta. Finalment, s’hauran de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic o aigua i sabó cada vegada que entrin o surtin l’aula.
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4 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
El centre disposa d’aparells de renovació automàtica d’aire constant que estaran operatius
al llarg de tota la jornada.
La desinfecció es durà a terme a través d’aparells d’ozó, durant la nit, i amb productes de
neteja per les superfícies indicats per eliminar virus.
A l’accés principal del centre disposarem de gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans
de l’alumnat i el professorat a l’inici de la jornada, i al final d’aquesta, que serà obligatori.
D’igual manera, a les aules també es disposarà d’ell, per garantir la continua desinfecció
de mans, sent el professor l’encarregat de controlar el subministrament d’aquest.
És obligatori l’ús de mascaretes en totes les zones comuns i de circulació del centre i a les
aules.
Tot i que les orientacions dels departaments d’Educació i Salut indiquen que la neteja i
posterior desinfecció dels espais s’han de fer amb una periodicitat diària al final de la
jornada, es recomana en aquest pla d'organització, que les superfícies de contacte habitual
(taules, ordinadors...) i els espais comuns que no pertanyen al grup estable i són
compartits per tot l’alumnat es netegin quan finalitza cada grup l’ús de l’espai.
S’habilitarà un espai (despatx B) per ubicar possibles casos COVID-19 dels infants i
contactar amb les seves famílies.
+ = Ventilació

V = Neteja i desinfecció
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Setmanalment

Més d'una vegada al
dia

Diàriament

Després de cada ús

Abans de cada ús
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Comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de l'espai

+

Manetes i poms de
portes

V

Baranes i passamans
d'escales

V

Superfícies de
taulells i mostradors

V

Cadires i bancs

V

Material escolar

V

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

Aixetes

V

Ordinadors

V

Sobretot teclats i
ratolins

Ventilació de l'espai

+

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

Superfícies o punts
de contacte freqüent
amb les mans

V

Telèfons i
comandaments a
distància

V

Interruptors
d'aparells electrònics

V
AULES

Terra
Materials de l'activitat

V
V
ZONES DE DESCANS

Ventilació de l'espai
Bancs

+

Mínim 10 minuts 3
vegades/dia

V

Màquines
dispensadores

V

Font d'aigua

Prohibit l´ús
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