
Igualada, a 2 de novembre de 2020 
 
Annex 6. PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE 

Comunicat en matèria de salut pública del Departament 
d'Educació COVID-19 ENSENYAMENT REGLAT 
A conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la qual es 
publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de covid-19, l’escola La Gaspar, segons les indicacions del Departament d'Educació 
comunica, al professorat d’ensenyament reglat l’aplicació de mesures per reduir la presencialitat als 
centres. 

Davant aquesta situació actual ens veiem obligats a activar l’escenari B, Confinament parcial > 
Semipresencial, recollit al Pla d’Organització de centre 
https://www.lagaspar.com/pla-dorganitzacio-del-centre/ i la docència passa a ser semipresencial a 
partir del dia 3 de novembre del 2020 i fins el 21 de desembre de 2020.  

Aquesta modalitat consistirà en: 

CFGM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS i CFGS DE GRÀFICA PUBLICITÀRIA 

Classes presencials en setmanes alternes. 

● Setmana del 3 al 6 de novembre - classe presencial dels grups A i treball autònom desde 
casa dels grups B. Aquesta setmana es realitzarà les activitats programades del Workshop 
de la Nadala per GP i de la Setmana de la Serigrafia per APGI 2 només pel grup A. 

● Setmana del 9 al 13 de novembre - classe presencial dels grups B i treball autònom desde 
casa dels grups A. Aquesta setmana es realitzarà les activitats programades del Workshop 
de la Nadala per GP i de la Setmana de la Serigrafia per APGI 2 només pel grup B. 

● Setmana del 16 al 20 de novembre - classe presencial dels grups A i treball autònom desde 
casa dels grups B. 

● Setmana del 23 al 27 de novembre - classe presencial dels grups B i treball autònom desde 
casa dels grups A. 

I així successivament fins el 21 de desembre de 2020. 

Grups telemàtics 

Funcionament de les classes dels grups que realitzin treball autònom desde casa 

A. Mòduls amb classe de grup partit (A o B). Es seguiran els horaris habituals però el grup 
que treballi desde casa ho farà de forma autònoma i podrà realitzar consultes telemàtiques, 
via Meet, correu electrònic o Moodle. Les consultes realitzades dins l’horari de classe es 
donarà resposta immediata. El professorat estarà disponible en l’enllaç Meet actiu mentres 
dura l’horari de classe. 

B. Mòduls amb classe de grup sencer (A + B).  Es seguiran els horaris habituals i el grup que 
treballi desde casa podrà seguir la classe des de casa connectant-se via Meet. Es passarà 
llista tant al grup presencial com al grup que es connecta des de casa. 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-per-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-per-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya/
https://www.lagaspar.com/pla-dorganitzacio-del-centre/


CFGM ARTESANIA DE COMPLEMENTS DE CUIR 

Nous horaris 

Adjuntem els nous horaris tant pel grup de primer curs com per segon que seran vigents fins el dia 21 
de desembre de 2020. S’ha reduït la presencialitat mantenint un 80% de treball a classe en el cas 
dels mòduls pràctics, sobretot el mòdul de Taller de Pell.  

1r. CURS d’ACC. Tots els dijous l’alumnat realitzarà treball autònom desde casa dels mòduls de 
Volum, Mitjans Informàtics, Dibuix Tècnic, Història i Taller de pell; aquest dia podrà realitzar consultes 
telemàtiques, via Meet, correu electrònic o Moodle de Mitjans Informàtics, Volum i Dibuix Tècnic. Les 
consultes realitzades dins el nou horari de classe es donarà resposta immediata. El professorat 
estarà disponible en l’enllaç Meet actiu mentres dura l’horari de classe. 

Els dimarts es realitzaran classes presencials en setmanes alternes; la setmana que l’alumnat està a 
casa pot resoldre dubtes online en l’horari de classe. Començant de la següent manera:  

● Setmana del 3 al 6 de novembre - classe presencial  
● Setmana del 9 al 13 de novembre - treball autònom desde casa 
● Setmana del 16 al 20 de novembre -classe presencial 
● Setmana del 23 al 27 de novembre - treball autònom desde casa 

2n. CURS d’ACC. Tots els dilluns l’alumnat realitzarà treball autònom desde casa dels mòduls de 
Volum, Dibuix Artístic, i Taller de Pell i podrà realitzar consultes telemàtiques, via Meet, correu 
electrònic o Moodle. Les consultes realitzades dins el nou horari de classe es donarà resposta 
immediata. El professorat estarà disponible en l’enllaç Meet actiu mentres dura l’horari de classe. 

Els divendres es realitzaran classes presencials en setmanes alternes; la setmana que l’alumnat està 
a casa pot resoldre dubtes online en l’horari de classe. Començant de la següent manera:  

● Setmana del 3 al 6 de novembre - treball autònom desde casa 
● Setmana del 9 al 13 de novembre - classe presencial 
● Setmana del 16 al 20 de novembre - treball autònom desde casa 
● Setmana del 23 al 27 de novembre - classe presencial 

 

L’alumnat vehicularà dubtes o preguntes a través del correu electrònic del seu tutor/a. És molt 
important que els tutor/es facin un seguiment de l’alumnat durant la modalitat de semipresencialitat i 
que aquest seguiment es comparteixi amb l’equip directiu mitjançant un document via Google Drive. 

Està totalment prohibit que persones que no estiguin matriculades a estudis reglats accedeixin a les 
instal·lacions de l’escola la Gaspar. També cal tenir en compte que NO es poden barrejar els grups 
estables o grups bombolla. 

Us mantindrem informats de qualsevol canvi que es produeixi i de les noves instruccions que 
dictamini el Departament d'Educació i el nostre titular l'Ajuntament d'Igualada. 

 


