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INTRODUCCIÓ 
 

Tenint en compte el Pla d’actuació i les instruccions publicades pel Departament 

d’Ensenyament, tota la comunitat educativa (Personal administració, Professorat i estudiants) 

utilitzarà les mesures recomanades per les autoritats competents quan faci presència a les 

dependències del Centre de FP Sant Llàtzer, que consisteixen en:  

• Rentat de mans / solució hidroalcohòlica a l’entrada, sortida del Centre i tantes 

vegades com es consideri.  

• Portar mascareta  

• Assegurar el distanciament recomanat entre les persones 

 

Ministeri de Sanitat (principalment, les persones de més de 60 anys, les persones amb, 

malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malalties pulmonars cròniques, diabetis, 

insuficiència renal crònica,  immunodeficiències, càncer amb tractament actiu, malaltia 

hepàtica severa, obesitat mòrbida (IMC>40) i les dones embarassades). L’estudiant haurà de 

seguir les indicacions del seu professional sanitari de referència respecte a les mesures de 

prevenció més adequades i si no pogués fer presencialitat informarà a la cap d’estudis per 

buscar una solució alternativa. 

 

Les mesures globals són comunes per a tot tipus d’ensenyaments. La distància física, el rentat 

de mans, els grups estables i l’adequada ventilació dels espais interiors constitueixen també 

les mesures principals en l’àmbit de la formació professionalitzadora.  



 

 

ORGANITZACIÓ PER CURSOS 
La nostra escola realitza un horari lectiu majoritàriament de matins amb l’alumnat de Grau 

d’Infermeria i Grau de Teràpia Ocupacional. Això permet mantenir els horaris lectius de tarda 

sense modificació per l’afluència d’alumnes dins del centre; però per evitar qualsevol tipus de 

aglomeració els alumnes de 1r i 2n tindran una entrada i sortida esglaonada de 10 minuts.  

1r curs: 
Matriculació oberta (actualment 14 matricules a finals de juliol del 2020). 

Horari:  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14.50-
15.50h 

Arxiu i 
Documentació 

Sanitària 
Atenció psicosocial Tutoria-Orientació Gestió de Pacients 

Terminologia 
clínica 

15.50-
16.50h 

Arxiu i 
Documentació 

Sanitària 
Atenció psicosocial 

Ofimàtica i Procés 
de la informació 

Gestió de pacients 
Terminologia 

Clínica 

16.50-
17.50h 

Arxiu i 
Documentació 

Sanitària 

Sistemes de la 
informació i Classificació 

Sanitària 

Ofimàtica i Procés 
de la informació 

Gestió de pacients 
Terminologia 

Clínica 

17.50-18.10h                                                                                                                           ESBARJO 

18.10-
19.10h 

Extracció de 
Diagnòstic 

Sistemes de la 
informació i Classificació 

Sanitària 

Ofimàtica i Procés 
de la informació 

Gestió 
Administrativa 

Sanitària 

Extracció de 
Diagnòstic 

19.10-
20.10h 

Extracció de 
Diagnòstic 

Sistemes de la 
informació i Classificació 

Sanitària 

Ofimàtica i Procés 
de la informació 

Gestió 
Administrativa 

Sanitària 
FOL 

20.10-
21.10h 

Extracció de 
Diagnòstic 

Sistemes de la 
informació i Classificació 

Sanitària 

Extracció de 
Diagnòstic 

Gestió 
Administrativa 

Sanitària 
FOL 

 

Aula: Aula 5 amb capacitat habitual de 63 persones. 

Permet l’assistència a l’aula de grups de 15 persones amb distancia de 2 metres entre 

alumnes i amb el docent. Les aules, com ja em indicat a la introducció seran ventilades i 

desinfectades amb freqüència per reduir al màxim el possible contagi. 

Només hi ha una línia de cicles formatius per la qual cosa la quantitat d’alumnes mai serà 

superior a 50 alumnes entre els dos cursos.  

 

Tecnologies de Suport per la docència: 

Les aules seran equipades amb càmeres i micròfons per permetre la docència en streaming 

per aquells alumnes en situació de risc o en cas de voler reduir els grups a 10 alumnes per 

maximitzar les mesures de prevenció. 

 

Projecte Educatiu de Suport per la docència: 

El nostre Projecte Educatiu s’està modificant per donar cabuda a la realització de la docència 

a distancia amb metodologies ABP per millorar l’aprenentatge per competències.   



 

 

 

2n curs: 
 

Matriculació de 11 alumnes. 

Horari:  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14.40-
15.40h 

Validació Tutoria Codificació Codificació Acreditació 

15.40-
16.40h 

Validació Tutoria/FOL Codificació Codificació Acreditació 

16.40-
17.40h 

Codificació FOL Validació Validació Acreditació 

17.40-
18.00h 

ESBARJO 

18.00-
19.00h 

Codificació/Acreditació Anglès Validació Empresa Empresa 

19.00-
20.00h 

Acreditació Anglès Validació Empresa Empresa 

20.00-
21.00h 

Acreditació Anglès Validació Anglès Anglès 

 

Aula: Aula 7 amb capacitat habitual de 36 persones. 

Permet l’assistència a l’aula de grups de 10 persones amb distancia de 2 metres entre 

alumnes i amb el docent. Les aules, com ja em indicat a la introducció seran ventilades i 

desinfectades amb freqüència per reduir al màxim el possible contagi. 

Només hi ha una línia de cicles formatius per la qual cosa la quantitat d’alumnes mai serà 

superior a 50 alumnes entre els dos cursos.  

Tecnologies de Suport per la docència: 

Les aules seran equipades amb càmeres i micròfons per permetre la docència en streaming 

per aquells alumnes en situació de risc o en cas de voler reduir els grups a 8 alumnes per 

maximitzar les mesures de prevenció. 

Projecte Educatiu de Suport per la docència: 

El nostre Projecte Educatiu s’està modificant per donar cabuda a la realització de la docència 

a distancia amb metodologies ABP per millorar l’aprenentatge per competències.  


