
 

 P à g i n a  1 | 3 

Comunicat 02 FPLlefià – Curs 2020-2021 – 23/09/2020 

  

Benvolgudes i benvolguts alumnes 

Estimades famílies 

Durant la setmana passada vam començar els cursos de cicles formatius de grau mitjà i la 

formació PFI, amb normalitat. Aquest dilluns també hem iniciat els cicles formatius de grau 

superior. 

És molt important recordar, que no es pot venir al centre educatiu amb els símptomes: 

- Febre (per sobre de 37.5ºC) 

- Tos 

- Dificultat per a respirar 

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

- Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

- Pèrdua d’olfacte o gust 

- Mal de coll o refredat nasal si va acompanyat de febre (per sobre de 37,5ºC) 

 

En aquest segon comunicat d’FP Llefià, volem presentar el darrer comunicat del 

Departament de Salut i parlar dels possibles escenaris de formació que ens podem trobar 

durant aquest curs 2020 – 2021, on trobareu també un segon comunicat enllaçat. Tots dos 

comunicats teniu que complimentar i retornar al tutor, gràcies. 

Nou comunicat i autorització sol·licitada pel departament de Salut.  

Per mitjà del Departament d’Educació ens fan arribat un document 

explicatiu del Departament de Salut, adreçat a les famílies i alumnes 

majors de 16 anys. Ho podeu trobar en aquest enllaç 01.  

Cal fer una lectura, omplir les dades que es demanen i escollir, els 

alumnes majors de 16 anys o bé, els pares dels alumnes menors 

d’aquesta edat, entre les opcions possibles.  

Se sol·licita autorització per si és necessari i ho requereix el Departament de Salut, de fer 

una prova PCR a l’alumne i de com es vol fer la comunicació del resultat, per SMS, pel 

canal o APP ‘la meva Salut’... 

Aquest document complimentat i signat, cal retornar-lo al tutor del centre abans del 

divendres dia 25 de setembre. 

Escenaris de formació per aquest curs 2020 – 2021.  

a) Formació 100 % presencial a l’aula.  

 

És la formació com la coneixem en aquest principi de curs, normal 

com sempre, però incorporant les mesures de protecció de 

mascareta, distancia i neteja de mans i elements comuns, de 

l’espai de treball a l’aula o taller. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1H2JSJXOQWD5b1cGj4ybSXG8w-FMWzduj/view?usp=sharing
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Si hi ha algun cas positiu a l’aula o taller, el coordinador del Departament de Salut 

pot confinar l’aula durant catorze dies i passaríem a un escenari temporal en línia, 

similar a com vam finalitzar el curs passat. 

 
b) Confinament d’algun alumne per resultat positiu del PCR.  

 

Aquest cas ja l’estem portant a terme, on la majoria d’alumnes estan 

presencialment a l’escola i algun alumne segueix, perquè així ho 

demana el coordinador del Departament de Salut, des de casa seva 

la formació per mitjà dels continguts educatius de l’aula virtual, amb 

el seguiment diari dels professors dels seus mòduls. 

 

Els docents treballen amb dos escenaris d’alumnes simultàniament. 

 

c) Confinament de tot el grup estable (classe).  

 

Aquest cas es donarà quan el coordinador de Salut detecti un cas 

o més positius, que afectin l’evolució normal de la formació en l’aula 

o taller d’un grup estable i decideixi que es confina durant 14 dies. 

 

La formació d’aquest grup passarà a ser en línia durant el temps de 

confinament, amb els mitjans de l’aula virtual, vídeo conferències grupals dins l’horari 

establert de classes que ja han estat definides.  

 

Els alumnes treballaran des de casa amb el seu equipament propi. 

 

Els docents treballaran amb dos escenaris diferents des de l’escola, grups de forma 

presencial i grup o grups confinats. 

 

d) Confinament de tot el centre educatiu.    

 

Quan el coordinador de Salut ordeni tancar el centre educatiu 

perquè diverses aules estan confinades, tota l’escola passarà a 

treballar en línia mantenint els horaris de formació. 

 

Els docents treballaran sols amb un escenari d’alumnes. 

 

Si el confinament és més important i afecta una comunitat més gran, com va passar 

durant el darrer curs, es comunicaran altres mesures depenent del període de 

duració, compaginació vida escolar i familiar ... 
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e) Formació presencial a l’aula i en línia des de casa.  

 

Podem treballar amb el primer escenari que 

marcava un 100 % presencial (a) i per reduir 

riscos de contagis dins el grup estable, podem 

optar per la facilitat de poder realitzar 

determinades tasques en línia des de casa dels 

alumnes. D’aquesta manera tenim mòduls 

professionals (assignatures) que l’explicació 

teòrica pot ser 100 % presencial, la realització de treballs i pràctiques pot ser des de 

casa, connectats en directe amb l’aula durant el temps de la classe. 

 

Aquesta modalitat redueix el nombre d’alumnes a l’aula, per tant, evita els riscos de 

transmissió de la covid dins de la comunitat educativa i facilita la marxa normal del 

curs intentant minimitzar els canvis d’escenaris.  

 

És com el segon escenari (b) on alumnes sans treballen en línia. Per optar a aquesta 

mesura cal: 

 

- La professora o professor del mòdul planifica quina part del mòdul es pot realitzar 

des de casa, com opció, i quina des de l’escola obligatòriament. 

- El control d’assistència es realitza com a l’escola, cada hora de cada classe i 

els alumnes han d’estar connectats des de casa en directe o presencialment a 

l’aula. 

- Els alumnes treballaran des de casa amb el seu equipament propi. 

- No totes les assignatures o mòduls professionals són propicis a aquest mètode 

de treball, per exemple, muntatges de taller. 

- Sols poden optar a aquesta presencialitat en línia, els alumnes menors de 18 

anys autoritzats per la mare, el pare, tutor o tutora i els alumnes majors d’edat 

autoritzats.  

- El document per autoritzar aquesta modalitat el trobem en aquest enllaç 2.   

- Aquest document cal entregar-lo complimentat al tutor abans de divendres 25 de 

setembre. 

- L’alumne que no segueixi amb normalitat les classes perdrà aquesta opció de 

treball i així es comunicarà a la família i l’alumne. 

 

 

 

Badalona, 22 de setembre de 2020 

https://drive.google.com/file/d/11L_9GmeZwLzY6t2uaBK4i_lHK_TFjG53/view?usp=sharing

