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PLA DE REOBERTURA DEL CFA PROSPERITAT EN FASE 2 DE 

DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A 

L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL 

CURS 2020-2021 (maig de 2020) 

 

REOBERTURA JUNY 2020 

Informacions 8 al 12 de juny 

Preinscripció del 15 al 29 de juny 

 

Dues vies: 

a) Formulari de Preinscripció a la nostra pàgina web + Enviament del 

document d’identitat (escanejat o fotografiat, per les dues bandes) 

b) Presencialment: full per als interessats que cal emplenar a casa i 

portar-lo al CFA + Escaneig del document d’identitat 

 

Conserges 

- Hi seran els dos Conserges alhora 

- No compartiran ordinador, telèfon ni material d’oficina. Res 

- DURANT TOT L’HORARI QUE ELS CONSERGES SIGUIN AL CFA 

CAL POSAR ELS DOS BANNERS (CARTELLS) AL PORXO 

- Els Conserges s’estaran a la porta principal (la gran, dreta, de 

Consergeria, doncs l’altra romandrà tancada amb clau en tot moment), 

darrere d’una mampara, amb taules a mode de barrera i dues cadires 

per a seure al replà que queda sobre les escales 

- La porta del pati de llums estarà oberta per a provocar corrent d’aire, 

ventilació, així com la finestra abatible situada a les darreres escales de 

la planta 6 

- Duran mascareta, guants i pantalla de plàstic al cap 

- Tindran líquid desinfectant a la taula 

- Controlaran que tothom entri amb una mascareta posada 

- Obligaran a tothom qui entri a netejar-se les mans amb el líquid 

- Faran l’escaneig dels documents d’identitat a la mateixa entrada 

(allargament de cables: pc i escàner) 
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- En cas de cua, aquesta tindrà lloc al carrer i hi haurà una distància de 

separació d’almenys 2 metres entre persones 

- Manaran qui pot entrar (en el remot cas que algú hagués d’entrar) 

- Sempre serà tant bon punt es produeixi la sortida de la persona que 

estava abans que ella 

- Tindran fulls de petició de Preinscripció: amb poques dades: nom i 

cognoms, número de document, telèfons, e-mail i què vol estudiar: els 

professors ja el trucaran per a atendre’l per telèfon 

- Aquests fulls són per a les persones que volen fer la preinscripció 

presencial i no són capaces de fer-la mitjançant un formulari que 

penjarem a la nostra web 

- És a dir, preferentment caldrà animar els alumnes a entrar a 

cfaprosperitat.cat (la nostra web) i emplenar el formulari que trobaran a 

la part inferior (blog) i que estarà en Cast i Cat 

- Però, si no es veuen capaços, podran emplenar un full de paper (gent 

gran, immigrants sense els coneixements mínims, etc.) 

- Aquest full, els alumnes potencials, se’l portaran a casa, l’emplenaran i 

el duran de tornada 

- A les persones interessades a emplenar el full no se les deixarà cap 

bolígraf. Les persones es poden endur el full a casa seva, emplenar-lo 

allà i retornar el full emplenat un altre dia 

- A aquestes persones se’ls escanejarà el document d’identitat aprofitant 

que es troben allà, millor abans d’entregar-los el full que emplenaran a 

casa. És molt important perquè si no, quan el retornin segurament serà 

tot molt ràpid i se’ns oblidarà 

- Els Conserges només entregaran certificats urgents. La resta de 

certificats s’entregaran al setembre 

 

Resum: 

VIA 1 PREFERENT 

- Online via pàgina web 

- Allà s’hi trobarà un formulari que els interessats en preinscriure’s podran 

emplenar amb les seves dades 

- Els professors els trucaran per a saber el seu nivell (que NO truquin ells) 
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- Al formulari hi haurà una adreça d’e-mail per a que enviïn el seu 

document d’identitat escanejat o fotografiat per les dues cares 

 

VIA 2 ALTERNATIVA 

- Alumnes que voldrien fer la preinscripció presencial 

- Casos molt justificats: gent gran, gent amb mancances TIC, etc. 

- El primer que cal fer és escanejar-los el document d’identitat 

- Segon, se’ls donarà un paper que caldrà que emplenin 

- L’emplenaran a casa seva i ens el retornaran ja emplenat 

- Els professors els trucaran per a saber el seu nivell (que NO truquin ells) 

 

Alumnat 

- Cap persona entrarà al CFA sense portar una mascareta posada (en tot 

moment) 

- Tothom es netejarà les mans amb líquid desinfectant abans d’entrar 

- Es molt recomanable no fer ús de l’ascensor (excepte en casos 

d’incapacitat o minusvàlua) 

- Com que cap alumne podrà entrar a l’edifici fins que no surti la persona 

que hi havia abans, és d’esperar que l´ús del lavabo sigui individual i 

solitari 

- Cal evitar l’entrada, en tot cas, de l’alumnat (només en casos molt molt 

justificats: té una cita pactada amb un professor, per exemple) 

- Molt important l’absència de risc potencial relacionat amb el virus: 

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós.  

o Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant 

els 14 dies anteriors.  

o Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors 

 

Professorat 

- Cada professor serà a una planta diferent i sempre ocuparà la mateixa 

(en dies diferents, mateixa planta): ordinador, material d’oficina 
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- Finestres i portes obertes, distància de seguretat per si han d’atendre 

persones presencialment (barrera de taules) 

- Mascareta i guants (optatius), pantalla de plàstic al cap 

- Si es pot, mampara de plàstic a la taula 

- Si en tenim prous, disposarà de líquid desinfectant 

- Els professors NO compartiran material: ni ordinador, ni material 

d’oficina, ni fulls de paper, ni telèfon ni res (en cap dels dies) 

- Prioritzaran la Preinscripció 

- Entraran les dades directament a l’aplicatiu 

- NO donaran la impressió de la Preinscripció: només si ho demanen els 

alumnes 

- La preinscripció es realitzarà, sempre que es pugui per telèfon, així com 

les proves de nivell 

- L’alumnat interessat arribarà via formulari de Preinscripció de la pàg. 

Web 

- O també perquè ho haurà sol·licitat presencialment al CFA (li farem 

omplir una petició de Preinscripció amb poques dades: nom i cognoms, 

número de document, telèfons, e-mail i què vol estudiar: a l’entrada del 

CFA: els professors ja el trucaran per a atendre’l per telèfon): i els 

conserges li escanejaran el doc 

- Les dades dels alumnes s’introduiran directament a l’aplicatiu de 

Preinscripció del Departament d’Educació 

- Només es donarà còpia impresa de la sol·licitud si els alumnes ho 

demanen explícitament 

- El professorat pot atendre també presencialment, si ho considera 

necessari i convenient, en els casos de tutories (per exemple, 

PPACFGM), resoldre dubtes (atenció personalitzada), preinscripció... 

Però sempre amb cita prèvia (pactada amb l’alumne per telèfon o una 

altra via), ben planificada, i deixant franges àmplies per a no fer coincidir 

dues persones a la seva planta (horaris esglaonats). Procurarà atendre 

les persones d’una en una, però el pla de reobertura oficial també 

contempla que es puguin rebre grups de fins a 15 alumnes per a 

atencions grupals i amb aquestes finalitats (apartat “c”): 
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o i. L'acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, 

especialment al d’aquells sectors de la població escolar més 

fràgils;  

o ii. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o 

serveis educatius específics, d’aquell alumnat que, per diferents 

motius, hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o 

de l’alumnat de necessitats educatives especials.  

o iii. En l’àmbit rural, l’atenció d’aquell alumnat que viu en petits 

municipis i que ha estat “desconnectat” per raons del desequilibri 

territorial;  

o iv. La 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. 

 

I amb aquests requisits: 

 
o a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.  

o b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup 

d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.  

o c. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio 

establerta respectant els 4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva 

ocupació.  

o d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com 

a aules/grup 

 

Administrativa 

- Serà aïllada a un despatx o a una planta buida 

- Distància de seguretat per si ha d’atendre persones presencialment 

(barrera de taules) 

- Si és a una aula, finestres i portes obertes 

- Mascareta i guants (optatius), pantalla de plàstic al cap 

- Si es pot, mampara de plàstic a la taula 
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- Caldrà explicitar qui entrega els certificats als alumnes que ho 

requereixin: Conserges (els certificats no urgents es lliuraran el curs que 

ve) amb cita prèvia (horari) 

- NO compartirà material: ni ordinador, ni material d’oficina, ni fulls de 

paper, ni telèfon ni res 

- Prioritzarà la confecció de Certificats urgents 

- Prioritzarà la finalització del FSE (comptar les hores realitzades, no 

realitzades, etc.) 

- Prioritzarà treure les actes d’avaluació i fer-les signar als 

professors que es trobin al Centre 

- Mirarà de signar-les digitalment (amb les instruccions que li donarà el 

Director) 

- Quan rebi els documents d’identitat dels preinscrits mitjançant la pàgina 

web, haurà de respondre amb un “rebut” o similars, com indiquen les: 

“INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS 

CANVIS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL 

CURS 2020/21 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA. 

ENSENYAMENTS IMPARTITS EN CENTRES I AULES DE FORMACIÓ 

D’ADULTS” (apartat “Sobre la presentació de la sol·licitud de 

preinscripció”, 2n paràgraf) 

 

Organització i gestió 

- Es prioritzarà la preinscripció online mitjançant un formulari a la pàgina 

web del CFA 

- L’atenció presencial serà substituïda per telefònica, sempre que es pugui 

(o alternatives com videotrucada, what’s app, etc.) 

- NO s’ha d’animar ningú a que truqui al CFA. Els trucarem nosaltres 

 

Nombre de professionals (docents i no docents) que poden fer atenció 

presencial al Centre 

- El nombre màxim de docents serà de quatre (un per aula) 

- El de Subalterns de 2 (un es podria ocupar de l’atenció al públic; l’altre 

dels escanejos; amb canvis de rols cada x temps: però això és només un 

exemple) 
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- També l’Administrativa serà al CFA de forma presencial per als casos 

que fos necessària (sobretot: FSE, Actes d’Avaluació i Certificats) 

- Només un professor podrà ser presencialment (la resta no són aptes per 

motius de salut o de desplaçament) 

 

Altres 

- En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis 

d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. 

- El curs 2019/20 acabarà el 19 de juny 

- Finalitzarà fins llavors com s’ha vingut produint des de després de la 

Setmana Santa: telemàticament amb teletreball 

 

Proposta de repartició de l’Atenció al públic 

- Instrumental: Dolors 

- Anglès: Blanca 

- PPACFGM: Blanca (al juny NO ve gairebé ningú demanant això) 

- Casos excepcionals (NO parla Cast ni Cat, però SÍ Anglès o Francès): 

Blanca 

- Castellà, Català, Competic: qualsevol professor excepte la Blanca 

- Veure els documents de determinació dels nivells dels Ensenyaments 

(Drive: Profes CFA Prosperitat > Matriculació > Determinació...) 

- El Juanjo s’ocupa, donat el cas, de repartir els documents físics per e-

mail escanejant-los a la Konica Minolta 

- En quant al full de càlcul del Drive (on van les dades del Formulari), 

podríem anar pintant de groc els alumnes que ja han estat contactats i 

preinscrits 

 

Horaris d’atenció Conserges 

- Dilluns 15/6/  10:00 a 13:30 

- Dimarts 16/6/  16:30 a 20:00 

- Dimecres 17/6/  10:00 a 13:30 

- Dijous 18/6/  16:30 a 20:00 

- Divendres 19/6/  10:00 a 13:30 

- Dilluns 22/6/  16:30 a 20:00 
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- Dimarts 23/6/  10:00 a 13:30 

- Dimecres 24/6/: FESTIU 

- Dijous 25/6/  16:30 a 20:00 

- Divendres 26/6/  10:00 a 13:30 

- Dilluns 29/6/  16:30 a 20:00 

 

Calendari que caldrà informar els alumnes 

- Preinscripció (sol·licituds): del 15 al 29 de juny 

- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juliol de 2020 a 

partir de les 14 h 

- Sorteig del número de desempat: 7 de juliol del 2020, a les 11 h 

- Presentació de reclamacions: del 6 al 10 de juliol de 2020 

- Llista ordenada definitiva: 14 de juliol de 2020 a les 14 h 

- Llista d'admesos i exclosos (per activitats) i llista d'espera: 16 de juliol de 

2020 a les 14 h 

- Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 2 al 9 de 

setembre de 2020 

- Matrícula alumnes preinscrits de la llista d'espera: a partir del 14 de 

setembre de 2020 

IMPORTANT: LES LLISTES PÚBLIQUES DE TOT EL PROCÉS ES 

PENJARAN A LA WEB DEL CENTRE, AMB LES DADES PERSONALS 

ANONIMITZADES 

 

IMPORTANT: LES RECLAMACIONS ES PODRAN ADREÇAR A 

cfaprosperitat@xtec.cat 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva 

presència al centre:  

rència, per tal que activi els protocols previstos  

 

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

 

-se en contacte amb el seu metge de capçalera  

mailto:cfaprosperitat@xtec.cat
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En cas de treballadors i treballadores del Departament d'Educació:  

o Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui 

possible a la direcció del centre  

o Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos 

estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, 

que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i 

per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat 

de PRL així com el dels seus possibles contactes.  

 

El Director ha d’informar el Consell Escolar sobre aquest Pla i penjar-lo a la 

pàgina web del CFA. Prèviament es debatrà amb el Claustre i el PAS. 

 

Tanmateix es penjarà a la web del CFA l’Oferta Formativa Autoritzada pel CEB 

i el Formulari per a que la ciutadania pugui realitzar la Preinscripció 

telemàticament. Així com els horaris d’atenció presencial i l’enllaç al web 

“estudiar a Catalunya”. 


