PLA ORGANITZACIÓ CENTRE (POC)
CURS 2021-22
Prevenció SARS-Cov2

Documentació de centre
Adaptat instruccions agost 2021

Data aprovació Equip Directiu: 05/09/2021
Publicitat i a disposició de inspecció educativa a www.afcentredestudis.es
1

LA ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021 – 22

1. Introducció

2. Tasques prèvies a la planificació d’obertura
3. Objectius del pla

4. Calendari i horaris
5. Escenaris possibles SARS-Cov2
6. Accés al centre
7. Accions de prevenció

8. Comunitat Educativa

9. Conclusions

10. Seguiment

11. Annexes

1. Introducció

Data aprovació Equip Directiu: 05/09/2021
Publicitat i a disposició de inspecció educativa a www.afcentredestudis.es

LA ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021 – 22
El pla d’obertura de Centres recull les mesures assenyalades al document
d’instruccions del Departament d’Ensenyament i resta de instruccions amb
les pautes de les autoritats sanitàries (PROCICAT) pel que fa a l’adequació
dels espais de pública concurrència, mesures de distanciament, higiene i
prevenció de la vulnerabilitat personal.
El curs 21 – 22 s’iniciarà el 1 de setembre i les classes CFGS començaran
el 20 de setembre. El 17 de setembre es farà una presentació de mesures.
Aquest pla d’obertura de centre ha de tenir en consideració els diferents
escenaris que ens podem trobar al llarg del curs 2021 – 2022.
2. Tasques prèvies a la planificació d’obertura
2.1. Espais. S’ha determinat que tots els espais autoritzats del centre son
espais disponibles, sent que el centre destina a activitat docents un total
de 7 aules; 2 espais tancats d'esbarjo - wifi; l’espai de biblioteca; dos
sales de professors; i dos despatxos com zones d'aïllament d’emergència.
2.1.1. Espais aptes. Els espais aptes per grups reduïts i estables de que
disposa el centre a les instal·lacions de Fontanella 19 BCN son de 6 aules,
ampliables fins a 8 espais polivalents i 1 aula TIC..
2.1.2 Aules estables de convivència (AEC). El centre imparteix FP als
espais actuals de Fontanella 19 BCN. Els espais es pode configurar com
espais estables fins un màxim de 8 espais – grups estables de mati i 8 de
tarda, excepte per les activitats tècniques com aula TIC, que son
compartides per tots els grups.
També forma part el tutor de grup i altres docents o personal educatiu
quan la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.
Només es pot formar part d'un únic grup de convivència estable (GCE).
Els grups estables pretenen aïllar als alumnes dins d’un espai de
convivència, restringint al màxim la intervenció d’altres persones alienes
al grup.
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Als estudis postobligatoris l'ús de la mascareta és obligat en qualsevol
espai, així com la distancia física de seguretat d'1,2 metres.
El centre mantindrà un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels
integrants dels diferents grups estables de convivència del centre.
És vol deixar constància pel centre que l’efectivitat de les mesures AEC
desapareix al no poder-se evitar el contacte entre alumnes de grups
diferents un cop aquests es troben a la sortida i fora dels límits de
competència del centre.
2.2. Professorat estable / temporal. D’acord a la definició que fan les
instruccions pel curs 2021 - 2022, el 90% dels professors del centre tenen
la condició de temporals doncs imparteixen classes a diferents grups
sense que la seva jornada sigui especialment significativa dins d’un sol
grup.
L’especialització del professorat FP fa que la quasi totalitat intervingui en
més d’un grup i cicle, en especial a les unitats formatives FOL, idiomes,
TIC, etc.
El centre no disposa de recursos humans i organitzatius per desdoblar
aules i destinar professors tècnics diferents i estables a cada grup de FP.
2.3 Organització de grups d’alumnes, docents i espais. El centre
imparteix quatre cicles AGBO, CMBO, CMDO i SADO. Els tres primers al
matí i l’últim de tarda. Els grups – classe son 6 de matí i 2 de tarda amb la
ràtio autoritzada d’entre 20 i 22 places de capacitat màxima, i pendent de
la fi del període de matriculació possible pel curs 21-22 .
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El nombre de docents varia entre cicles amb un mínim de cinc i un màxim
de 7 per grup. La gran major part no assignable a grup estable per no
tenir la seva jornada sencera o la major part d’aquesta dins d’un sol grup
estable.
El tutor és professor del cicle i imparteix classes a altres grups per la qual
cosa tampoc te condició de professor de grup estable.
No hi ha personal de suport diferent a professor i tutor. Tanmateix el
personal PAE es comú a tots els grups, per la qual cosa, no tenim personal
docent, PAE, o de serveis, que pugui ser adscrit en exclusiva a un grup
estable.
Respecte als espais que poden ser utilitzats com a aula estable, son els
corresponents a les nomenclatures internes F1 a F6 i aula TIC UF7.
2.4. Previsió capacitats telemàtiques. A inici de curs, en període
d’avaluació inicial, farem una enquesta entre alumnes per determinar la
capacitat telemàtica domestica, les competències i les mesures
necessàries en cas de confinament.
2.5. Mesures de prevenció. S’ha fet al mes de juny la previsió de
recursos de prevenció individual i col·lectiva, concretant-se en l’adquisició
de material de protecció individual per personal i alumnat, així com la
renovació del servei de neteja adaptat a les necessitats de desinfecció i
periodicitat, tot preparat per inici curs 2021-22.
3. Objectius del pla d’organització SARS-Cov2
La normalitat educativa al curs 2021-22 i en el seu cas, garantir un màxim
de cobertura docent davant de incidències derivades del SARS-Cov2.
4. Calendari i horaris
4.1. Calendari. 33 setmanes amb inici 20 de setembre 2021 i final 22 de
juny 2022. Inici activitats de tot el personal docent i PAS a 1 de setembre.
Inici de classes FP al 20 de setembre.
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4.2. Horari ordinari i telemàtic., Franja horària de 8:00 a 14:00 hores
matí i de 15:00 a 20:00 hores tarda.
5. Escenaris possibles SARS-Cov2
5.1 Organització pedagògica. Es començarà com a curs ordinari amb
ensenyament presencial. En cas de rebrot i amb l’experiència del curs 20
- 21 i pautes instruccions D.E. s’adaptarà el centre i ensenyaments segons
el grau que determini PROCICAT + D.E. amb opcions de mix presencial on line als espais del centre o al domicili i en el pitjor del casos, que es
dones confinament total, amb sistema «on line» des del centre o domicili
professorat a domicili alumne.
Qualsevol opció que passi per una metodologia presencial que impliques la
reducció de ràtios amb desdoblaments de grups, necessitarà d’una
autorització per utilitzar altres espais, més la dotació de recursos per
cobrir les aules addicionals amb professorat tècnics, personal PAE i
sosteniment dels espais corresponents.
5.2. Fases
5.2.1 Normalitat. Començaríem curs 21-22 amb els horaris presencials
habituals en les franges abans assenyalades, amb els mateixos espais per
a 6 grups de matí a raó de 2 AGB0; 2 CMBO; 2 CMDO; i 2 grups SADO de
tarda, amb utilització de mitjans presencials i complement telemàtic - aula
virtual com a complement no substitutiu de formació presencial.
L’estada a les aules estables, amb la separació que es determini en cada
moment i amb mascareta homologada conforme a la instrucció
SLT/1648/2020, mentre no quedi derogada o substituïda per altres. De
tornar a situació anterior a SLT, el professorat i personal PAS no estable
amb element de seguretat de distancies establertes i amb menys
distancia, amb mascareta per professors i alumnes.
5.2.2. Fases confinament . Similar al de març 20, on aplicaríem la
planificació telemàtica - Aula Virtual utilitzada al tercer trimestre 19 - 20 i
en híbrid al llarg del curs 20 – 21.
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A principi de curs faríem un anàlisi dels nous primers cursos i nous
alumnes per veure el grau telemàtic i de connectivitat que tenen a fi de
preveure que poden seguir adequadament les tasques «on line» si fos
necessari altre cop. Tot i així, els fets del curs 20 - 21 ens mostren que
l’alumnat de cicles superiors del centre no te especials problemes d’accés
a equips i connectivitat.
5.2.3. Fases intermèdies. Sistemes híbrids. Amb escenaris entre
normalitat i alarma, que obligaria a planificar docència presencial i
telemàtica amb grups reduïts, amb alternància presencial i «on-line» i
amb utilització d’espais habilitats i en el seu cas, de ser necessari, doblar
grups, amb altres espais o només de forma telemàtica.
5.2.3.1 Alternança per falta d’espais. En cas de tenir-se que reduir
ràtios i no comptar amb espais suficients es podrà alternar presencialitat i
on line sota la formula denominada «hibrida» experimentada amb bons
resultats al curs 20 – 21.
5.2.3.2 Principis de la modalitat «hibrida»
5.2.3.2.1 Metodologia i determinació de continguts. Metodologia
compartida entre presencialitat a l’aula i seguiment telemàtic a altre aula
o al domicili de l’alumne. Es procurarà un equilibri amb un 50% mínim de
presencialitat. La determinació entre part a impartir presencialment i part
telemàtica, s'haurà de fer «ad hoc» respecte el moment en que es pugui
produir la situació que la justifiqui, sent que com principi, s’haurà de
procurar que la part presencial coincideixi amb els continguts més teòrics i
la part on line amb la part de desenvolupament pràctic, sent la tutoria la
unió entre ambdues per la resolució de dubtes.
5.2.3.2.2. Horaris i franges. Alternança per setmanes senceres, de
dilluns a divendres, en franges ordinàries de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a
20:00, aprofitant el període de presencialitat per realitzar activitats
col·lectives; de contingut de matèries; i resolució de dubtes de la part
desenvolupada i auto-treball al domicili. En tot cas, les franges no
representen l'obligatorietat de traslladar els mateixos horaris que es tenen
en presencia. Hores d’ara l’Administració no ha comunicat la cobertura
horària de professors de reforç per compaginar «on line» i presencial.
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5.2.3.2.3. Confinament de grup. El confinament de grup per contagi
d’un alumne i aplicació del protocol de traçabilitat representa el
confinament domiciliari de tot el grup i l’aplicació de les mesures
metodològiques «on line» mentre es mantingui la situació de quarantena i
confinament domiciliari.
S’aplicarà la metodologia telemàtica establerta pel confinament total per
cas d'emergència, amb contacte a travès d’aula virtual del centre,
tutorització del quadre docent de grup i seguint els paràmetres normatius
del D.E. ja coneguts per aplicació al curs 20 - 21 o si s’escau, els que es
dictin segons el moment en que es trobi el curs al moment del
confinament.
Per la resta de grups, seguirà la docència presencial en els termes
ordinaris sempre d’acord a les instruccions de les autoritats sanitàries.
6. Accés al centre
El centre només disposa d’un accés a l’edifici des del carrer Fontanella 19
de Barcelona. No disposa de pati per fer grups d’espera d’entrada a aula.
No pot assegurar les distancies entre alumnes a l’exterior de les portes
d'accés.
Als accessos d’edifici i plantes els faran: acotant l’entrada amb camins
separadors per cintes i per franges de cinc minuts dels alumnes d’aules
d’una mateixa planta, sempre amb mascareta i amb neteja de mans amb
els dispensadors de base hidroalcohòlica, així com cartells d’avis i
instruccions de pautes higièniques i manteniment de distancies de
seguretat col·lectiva i individual a parets o al terra segons cada espai.
No s’admetrà l’accés d’alumnes fora del torn assignat; sense mascareta;
ni la permanència grupal fora de les aules.
6.1 Mesures condicionants de l’accés al centre. Per accedir al centre
caldrà no tenir simptomatologia compatible amb la SARS-Cov2 o no tenir
diagnosticat SARS-Cov2 o no haver estat en contacte estret amb positiu
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
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L’alumne major d’edat o en menors tanmateix els pares o tutors, signa
amb la matricula una declaració de responsabilitat sobre compliment de
les mesures de seguretat establertes. En cas que l’alumne 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 amb
la família, si fos menor d’edat, o amb l’alumne si fos major d’edat, la
idoneïtat d’accés escolar.
Per accedir al centre, l’alumne haurà de prendre’s la temperatura abans de
sortir de casa i abstenint-se d’acudir al centre en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la SARS-Cov2 com ara
febre o febrícula, tos, dificultat per a respirar, mal de coll, congestió nasal,
mal de panxa, vòmits i/o diarrees, mal de cap, malestar i/o dolor
muscular.
L’entrada i circulació pel centre es farà sempre amb mascareta
homologada. A l’accedir es rentarà les mans amb solució hidroalcohòlica.
Tanmateix, a la sortida del centre es farà sempre amb mascareta i
s’aplicarà solució hidroalcohòlica o es netejarà les mans am sabó.
6.2 Es consideren malalties sotmeses a risc SARS-Cov2
- Les respiratòries que precisen medicació o suport ventilatori.
- Les cardíaques greus.
- Les del sistema immunitari amb tractaments immunosupressors.
- La diabetis mal controlada.
- Les malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
6.3 Acreditació per accedir al centre. El primer dia d’accés al centre, o
abans, els alumnes i personal hauran de presentar una declaració
responsable d’acord al model aprovat pel centre i adjunt a aquestes
instruccions, per la qual manifesten complir amb els requisits per poder
assistir al centre educatiu. Tanmateix haurà d’aportar certificat de
vacunació.
Alumnes i el personal del centre haurà d'informar al centre de l'aparició de
qualsevol cas de SARS-Cov2 en el seu entorn familiar o cercle estret.
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6.4 Aparició de simptomatologia SARS-Cov2. S’actuarà d’acord als
protocols sanitaris vigents en cada moment, i que a data d’aquest pla
determinen:
6.4.1 Persona que es troba al centre. S’haurà d’assegurar l¡us de la
mascareta per l’afectat i acompanyant de seguretat i d'aïllar-lo dins d’un
espai prèviament establert per aquesta funció, que en el nostre cas serà el
despatx incomunicat de planta segona; informar la direcció a la família,
prèvia autorització de la persona en cas de ser major d’edat; i fer la
comunicació al CAP més proper a:
A) CAP Ciutat vella. C/ Rec Comtal, 24 (BCN), Tel. 93 310 14 21
B) CAP Eixample. C/ Rosselló, 161, (BCN), Tel. 932 27 98 00
En cas de detectar quelcom signe de gravetat a l’estat físic de l’afectat
com dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea
molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormirse...) s’haurà de trucar al 061
Un cop fora del centre, es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels
espais utilitzats i el centre restarà a l’espera de la realització de les PCR si
s’estimen per les autoritats sanitàries i les instruccions del Gestor Covid
que tingui assignat pel Departament i Sanitat. Mentre no ho autoritzi
Ensenyament, els alumnes de l’aula companys de la persona sospitosa
COVID acudiran al centre amb normalitat.
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TRACACOVID
Detectada la simptomatologia compatible amb la COVID-19 a un usuari o
personal del centre, i d’acord a la informació que li ha de remetre el CAP
assignat un cop fetes les PCR que corresponguin, introduirà al sistema
TRACACOVID:
•

Dades individuals d'identificació de la persona afectada; dades
referents a la prova PCR (data en que s’ha fet la PCR i data i resultat
de la prova); així com la data d’alta (moment en que la persona
retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions
necessàries.

•

Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes
confinats, nombre de docents confinats i nombre d’altres
professionals confinats.

La direcció del centre educatiu serà la persona encarregada de comunicar
a la persona que presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 mentre està present al centre docent - de la necessitat d’anar a casa i de
trucar al seu CAP per tal que Salut n’estigui al cas, així com d’actualitzar
les dades relatives a cada cas en el moment en que disposi de nova
informació.
6.4.2 Persona que no ha accedit al centre. S’abstindrà d’accedir a les
instal·lacions del centre i informarà a la direcció amb la fitxa d’afecció
SAR-CoV2 corresponent i ho comunicarà al CAP més proper.
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6.4.3 Efectes de la detecció i quarantenes.
La suspensió parcial o total de la formació presencial i/o el tancament del
centre dependrà de les autoritats acadèmiques i sanitàries, d’acord a les
següents pautes orientatives:
1 positiu en un o mes membres d’un grup de convivència estable
comportarà la prova TAR pels alumnes immunitzats (vacunats
completament o Covid en els 6 meses anteriors) dins dels primers 4 dies i
de ser negatius, continuaran assistint a les classes sense necessitat de
quarantena. Els alumnes no immunitzats s’hauran de fer la prova PCR dins
dels primers 6 dies i entrar en quarantena obligatòria de 10 dies amb
independència del resultat de la prova. Tanmateix entraran en quarantena
de 10 dies els alumnes immunitzats que no es facin la prova en el temps
màxim de 4 dies.
Els convivents estrets amb un contacte estret a un GCE no han de fer res i
continuaran a escola des de el primer dia del contacte.
El centre haurà de garantir la docència al llarg dels períodes de
quarantena.
RETORN AL CENTRE EDUCATIU
En el cas que la PCR a un sospitós de malaltia hagi estat negativa o no
hagi estat necessari realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop
hagi cedit la simptomatologia, seguint les recomanacions del document de
no assistència al centre educatiu per malaltia transmissibles.
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés
hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primaria i s’ha indicat aïllament
domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l'aïllament es mantindrà
durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin
transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes.

Data aprovació Equip Directiu: 05/09/2021
Publicitat i a disposició de inspecció educativa a www.afcentredestudis.es

LA ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021 – 22
7. Accions de prevenció
7.1 Fluxos d’entrada. Les entrades i sortides del centre es faran en els
diferents horaris establerts pel centre, de forma esglaonada per evitar
aglomeracions, amb mascareta i mantenint una distància de seguretat
mínim d’un metre.
- No es podrà circular pel centre ni sortir a l’exterior sense mascareta.
- Els grups tindran la capacitat autoritzada pel D.E i autoritat sanitària.
- Es desinfectarà espai desprès de cada sessió amb canvi d’alumnes.
- Els alumnes rebran les classes preferentment a una mateixa aula.
- Tota la documentació lliurada pel centre es procurarà sigui telemàtica.
- S’haurà de subscriure un document de responsabilitat sanitària.
8. Comunitat educativa
Consell Escolar. Manteniment de freqüència de reunions amb sistema
telemàtic mentre duri la situació d'excepcionalitat.
8.1 Pares i alumnes. La tipologia d'estudis i la majoria d’edat de
l’alumnat fa que la intervenció de les famílies sigui residual i sota
autorització de l’alumne, sent el mitjà telefònic i telemàtic el mes adequat
pels primers i respecte a l’alumne, la presencia al centre amb les mesures
de seguretat ordinàries abans esmentades.
8.2 Publicitat de les mesures. Les habituals genèriques col·lectives de
la pagina web i individuals a l’aula i secretaria virtual de intranet centre.
9. Conclusions
S’ha de concloure que amb les instal·lacions de C/Fontanella 19, la
tipologia d’ensenyament tècnica de FP, els recursos humans docents i de
serveis de que disposa el centre, hores d’ara NO és possible establir aules
de convivència estable per els quatre cicles que impartim i menys dotarlos amb professorat i personal PAE únics per cada grup o amb major part
de jornada en aquests grups.
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Tanmateix, l’edat adulta de l’alumnat, la impossibilitat de prohibició de
desplaçament al carrer al descans i la impossibilitat de control de
interacció entre alumnes de diversos grups un cop al carrer fa que
l'existència d’aules estables de convivència deixin de tenir el sentit pràctic
que se¡l vol donar com eina de control de traçabilitat pel cas de positius.
En cas d’una hipotètica reducció de ràtios i desdoblament de grups al
100% de carrega lectiva, el centre no disposa d’espais suficients ni de
professorat per cobrir els nous espais. Per poder fer front a aquesta
circumstància, s’hauria d’utilitzar altres espais addicionals fins aconseguir
al menys 12 espais aptes com aula-grup i 2 aules TIC, que no obstant,
s’haurien de dotar dels corresponents professors tècnics d’especialitat, del
personal PAE per nous espais i de la corresponent dotació mobiliària,
tècnica i de sosteniment general.
Així doncs, el curs 2021 - 22 s’iniciarà amb les 7 aules de C/Fontanella, 19
BCN
amb ràtios ordinàries i les mesures de seguretat individuals
(mascareta continua, neteja de mans, distancies de seguretat) i
col·lectives (neteja d’espais, ventilació) dictades per PROCICAT i D.E. per
situació d’aules - grups que no poden ser estables.
10. Seguiment
La direcció informarà els contingut d’aquesta organització al personal
docent, tutors i PAS. Els tutors informaran als alumnes i resoldran dubtes
a inici curs.
El seguiment correspondrà a la direcció del centre.
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QUADRE RESUM PLA
ORGANITZACIÓ
CURS 2020-21 SAR-Cov2
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08:10:00

Planta

13:50:00

08:20:00

Planta

14:00:00

Fontanella
08:30:00

Planta

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

2na

AGBO

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

Aula F3

2na

CMBO

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

Aula F4

3a

CMBO

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

Aula F5

3a

CMDO

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

Aula F6

4a

CMDO

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

Aula F2

2na

SADO

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

Aula F3

2na

SADO

SI

SI

SI

1

SI

NO

SI

Aula Info.

4a

Tots grups

Compartida

NO

SI

SI

1

SI

SI

SI

Aula Wifi

3a

Tots grups

Compartida

SI

SI

SI

1

SI

SI

SI

Biblioteca

4a

Tots grups

Compartida

SI

SI

SI

1

SI

SI

SI

Sala prof 1

2na

Professorat

Estable

NO

SI

SI

1

SI

NO

SI

Sala prof 2

3a

Professorat

Estable

NO

SI

SI

1

SI

NO

SI

Sala FCT

4a

Coordinador

Estable

NO

SI

SI

1

SI

NO

SI

Despatx
2na
Aïllats Covid
Estable
NO
Altres espais disponibles en cas de reducció ràtios per rebrot covid

SI

SI

2

SI

SI

SI

20:00:00

Materials Elaborats

Sistemes

Pautes

Presencial

SI

Aules físiques

Ordinàries D.E.

Parcial

Presencial – On line

En curs

Aules físiques + Moodle

Total

On Line

En curs

Moodle i altres

Professores

Ràtio
Grups

Grup

Estables

Temporals

6 MATI

20

0

9

CFGS

PAE

Aules
Estables

Temporals

6

1

2

1

Temporals
2 TARDA

No estable

Línia Pedagògica

Ordinària

Estudis

AGBO

Aula F2

14:10:00

Situació centre educatiu

Confinament

1a

Fontanella
Planta

15:00:00

Aula F1

20

0

5

Determini D.E.
Horaris

Horaris memòria inspecció 20-21

Notes:
Organització pedagògica: Es començarà com a curs ordinari. En cas de rebrot SARS-Cov2 i
amb l’experiència del 20 - 21 i pautes de les instruccions del D.E. s’adaptarà el centre segons el
grau que determini PROCICAT – D.E. a un mix part presencial al centre i part on line al centre o
al domicili, o en el pitjor del casos de confinament total, a ensenyament centre / domicili – alumne
/ domicili.
Qualsevol opció que passi per una metodologia presencial que impliqui la reducció de ràtios i per
tant doblar grups, necessitarà en el nostre cas d’una autorització per utilització els espais aptes,
però hores d’ara no autoritzats, de que disposem a la plaça Urquinaona 19 BCN, a més de la
dotació corresponent de recursos per cobrir unes segones aules - cicle amb els professorat
tècnic, personal PAE i sosteniment d’espais addicionals corresponents.
Espais aptes: Els espais aptes per grups reduïts de que disposa el centre a les actuals
instal·lacions de Fontanella 19 BCN son de 7 aules, ampliables fins a 8 espais polivalents i 1 aula
TIC.
Aules estables de convivència: el centre imparteix FP i amb els espais actuals configura 6
aules estables de mati i 2 de tarda, excepte per les activitats tècniques com aula TIC que seran
compartides per tots els grups. No obstant, és impossible garantir que alumnes majors d’edat de
diversos grups no tinguin contacte un cop siguin a l’exterior del centre.
Professorat estable / temporal: tots els professors son temporals d’acord a la definició que fan
les instruccions de impartir parcialment hores a un grup concret. La especialització del
professorat fa que la quasi totalitat del professorat intervingui en més d’un grup i cicle, en
especial a les unitats formatives FOL, idiomes, TIC, etc. Hores d’ara el centre no disposa de
recursos humans suficients per destinar professors tècnics estables a cada grup de FP.
Organització de grups d’alumnes, docents i espais: El centre imparteix quatre cicles AGBO,
CMBO, CMDO i SADO, els tres primers al matí i el últim a la tarda. Els grups son 6 de matí i 2 de
tarda amb una ràtio autoritzada d’entre 20 i 22 a capacitat màxima i pendents de la matriculació
del curs 21-22 que finalitza al mes de setembre d’enguany. El nombre de docents varia entre
cicles amb un mínim de cinc i un màxim de 7 segons cicles sent tots ells de categoria temporal al
no donar la seva jornada sencera a un sol grup, segons definició de les instruccions pla
organització 20-21 covid19. El tutor és professor del cicle i imparteix classes a altres grups. No hi
ha personal de suport diferent a professors i tutor, i tanmateix el personal PAE es comú a tots els
grups, per la qual cosa, al centre no existeix personal docent, PAE o de serveis adscrit a cap
grup estable. Respecte als espais utilitzats com a aula estable son les corresponents a les
nomenclatures F1 a F6 i aula TIC UF7.

Data aprovació Equip Directiu: 05/09/2021
Publicitat i a disposició de inspecció educativa a www.afcentredestudis.es
17

LA ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2021 – 22
ANNEX 2 Declaració responsable d’alumnes majors d’edat CURS 21 -22
Alumne
DNI/NIF/Pass

CURS

2021 - 22

Declaro que durant els darrers 14 dies i ara no presento cap simptomatologia compatible amb la

covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós. No he estat positiu de covid-19 ni conviscut amb
persones que siguin o hagin estat positives. No he estat en contacte estret amb cap persona
positiva de covid-19 ni amb simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. Tinc el calendari
vacunal al dia. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i
que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles covid-19, no assistiré
al centre, i que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de
covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu per
aquest tema.
Que SI
NO
pateixo malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius
de suport ventilatori, cardíaques greus, que afecten al sistema immunitari, diabetis mal controlada,
malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu AF CENTRE
D’ESTUDIS 08014139 signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el
tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. Informació bàsica sobre protecció de
dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. Finalitat: Per gestionar l'acció
educativa. Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o
la limitació del tractament de les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets
de les persones interessades i com exercir-los en el web del Departament d'Educació. Informació
addicional
sobre
tractament
a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centresdepartament.

Barcelona

2021

Signatura
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Annex 3 Cartelleria
A continuació s’inclouen els fulletons i cartells que s’utilitzaran per informar dels protocols
a seguir per l’accés a les instal·lacions del centre, informació de bones pràctiques
sanitàries i actuacions en cas de sospita d’infecció per coronavirus.
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