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Contingut del pla d’obertura 
 
 

1. Diagnosi 
 

L’etapa viscuda a partir del confinament total del 13 de març i fins a final de 3er trimestre 
ha tingut, com a conseqüència positiva, la implementació efectiva de metodologies i 
experteses en la relació docent “on line”. Aquesta nova realitat escolar ens ha permès 
sortir reforçats com a escola d’aquesta etapa difícil i establir noves eines per treballar en 
condicions de confinament, però també ens ha obert una nova perspectiva de com 
organitzar-nos en temps de normalitat. 
Com escola d’Art i Disseny, ja estem habituats a treballar principalment en format digital 
en la majoria de mòduls i assignatures de cicles formatius. Això va permetre certa 
anticipació a l’estat de confinament i poder replicar tota l’estructura d’arxius des del 
servidor informàtic local al núvol de Google i, per tant, seguir amb poques dificultats la 
dinàmica de lliurament de tasques i continguts als alumnes. 
L’ús generalitzat, previ al confinament, per part de professors i alumnes de les eines de 
treball col·laboratiu de Google i les aplicacions Adobe Suite va permetre continuar el 
desenvolupament de les feines a distància. 

 
La dinàmica de classes i el seguiment dels alumnes sí que va representar un repte més 
important, i va caldre anar ajustant la metodologia de treball per adaptar-se al 
distanciament. Inicialment, la rèplica dels horaris habituals de classe a distancia no va 
funcionar i va caldre adaptar-la a uns horaris de contacte “on line” més reduïts, 
complementats amb tasques a realitzar individualment o en grup des de casa. 
Cal destacar que, especialment les primeres setmanes de confinament es va perdre el 
contacte amb alguns alumnes, especialment dels cicles de Grau Mig. Aquesta dinàmica 
va millorar molt a l’inici del 3er trimestre, a partir del qual es va normalitzar la participació 
a les sessions “on line”. En aquest punt va ser molt important la tasca dels tutors de cada 
grup en detectar les dificultats o situacions personals complicades d’alguns alumnes. 

 
La pràctica totalitat d’alumnes de cicles de l’escola disposaven a casa de connexió a 
internet i la majoria d’equipament informàtic suficient per seguir treballant des de casa. A 
partir de la feina dels tutors, es van detectar cinc alumnes que no disposaven d’aquests 
mitjans. D’acord amb el nostre titular, es van cedir cinc equips informàtics a aquestes 
famílies que van assegurar que tothom disposava d’un equipament mínim per seguir 
realitzant les tasques escolars des de casa. 

 
Les activitats de Tallers Artístics d’adults i els Tallers d’Expressió Creativa adreçades a 
joves i nens han seguit un camí diferent per adaptar-se a la situació de pandèmia. El fet 
de treballar amb tècniques manuals ha fet més complicat un seguiment continu. Hem 
optat per proposar a aquest alumnat un conjunt de propostes per treballar a casa en 
format vídeo tutorial que vam recollir en un canal específic de YouTube: 
( https://www.youtube.com/channel/UC4xU9MCqgAv39slWWY7CQGg ). 
També s’ha fet un seguiment personal dels alumnes de tallers d’adults que han continuat 
treballant des de casa. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4xU9MCqgAv39slWWY7CQGg
https://www.youtube.com/channel/UC4xU9MCqgAv39slWWY7CQGg


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir d’aquesta experiència, hem proposat per al curs vinent un nou sistema 
d’organització del sistema informàtic que ha de permetre treballar presencialment a 
l’escola, en funcionament híbrid (grups a casa i a l’escola) o totalment “on line”. Els detalls 
d’aquesta organització s’expliquen al document annex “Edra Online”. 
 
S’han realitzat seccions de formació per tot el professorat en les que se’ls ha informat del protocol 
de l’escola en relació a la gestió del COVID-19” i del nou esquema de funcionament. 

 
2. Organització dels grups estables 
 
L’estructura de grups i professorat de l’escola no permet la formació de grups 
estables ja que la majoria de docents són presents a dos cicles formatius o més. 

 
 

3. Organització i adaptació d’espais 
 

L’escola edRa ocupa la primera planta i el semisoterrani de l’edifici de l’ Escardívol, un antic 
edifici industrial rehabilitat per encabir diversos usos municipals. És un edifici de tres plantes 
a quatre vents amb una estructura modular que es repeteix al llarg de l’edifici. Tots els espais 
comuns i els propis de l’escola disposen de façana a l’exterior amb possibilitat de bona 
ventilació natural en tots els casos. 

 
Addicionalment té una instal·lació d’extracció d’aire mecànica que dona servei a totes les aules, 
tallers i altres espais d’ús comú. Aquesta instal·lació es pot temporitzar segons les necessitats. 

 
El plantejament de funcionament de l’activitat escolar per al curs 2020-2021 és totalment 
presencial (excepte en situacions de confinament obligatori), ja que s’han pogut adaptar a 
les mesures de protecció establertes els espais necessaris per portar a terme totes les 
activitats docents previstes. 

 
Proposem doncs, un curs 100% presencial que tingui previst un confinament parcial o total que 
permeti el treball des de casa. (L’adaptació dels mitjans informàtics per fer-ho possible es 
desenvolupen en l’apartat següent.) 
Per a la nova distribució de llocs de treball s’ha establert, com a criteri general, una separació 
mínima de 1,5 metres entre seients. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’adaptació dels diferents espais és el següent: 

 
Aules planta primera (espais 11, 12, 13, 14, 15 i 16): La distribució habitual d’aquestes 
aules és mixta, ja que combina un espai tancat suficient p 

 
● Aules mixtes  (espais 12, 13, 14 i 15). La distribució habitual d’aquestes aules és 

mixta, ja que combina un espai independent amb equips informàtics suficient per 
grups de 15 alumnes i un espai exterior annex per a treball en format taller, 
adequada per a 15 alumnes més en condicions normals. 
 Aquestes aules són utilitzades als cicles d’APGI (4 grups de 15 alumnes màxim) en 
torn de matí i de GS d’Espais Interactius, GS PIDOD i Introducció al Disseny (3 
grups de 15 alumnes màxim) en torn de tarda. 
Aquests espais s’han reagrupat segons l’esquema d’organització definit a l’annex II, 
formant espais homogenis de treball amb ordinador i treball manual. D’aquesta 
manera cada espai queda assignat en exclusiva a un grup de 15 alumnes com a 
màxim i mantenint la distància de seguretat de 1,5 metres.  
Per fer possible aquesta reorganització, s’han equipat les taules de la zones 
exteriors preses elèctriques i de xarxa per tal de repartir els ordinadors disponibles 
a la totalitat dels espais. 
També s’equiparà tota la planta amb una nova xarxa wifi per facilitar l’ús 
d'ordinadors portàtils personals. 

 
● Aules teòriques (espais 11 i 16). En condicions restrictives, aquests espais només 

poden allotjar un màxim de 12 alumnes. Per tant, es podran utilitzar per sessions 
teòriques i presentacions de treballs amb grups limitats a 12 alumnes. Per a les 
sessions de classe conjunta (30 alumnes simultanis) s’ha habilitat un espai 
addicional a l’aula polivalent. 
S’utilitzarà l’espai 11 també com a sala de reunions de professors en format híbrid 
(presencial i on line alhora) en grups reduïts de professors. 

 
● Biblioteca i sala d’exposicions (espai 10): L’espai de biblioteca, a banda de 

consulta de llibres, feia la funció d’espai de trobada i descans per als alumnes de 
cicles formatius. S’ha optat per repartir els llibres i publicacions per temes d’interès i 
distribuir-los per les aules i tallers on se’n podrà fer un ús més proper. Aquest espai 
queda disponible com a aula auxiliar en cas que calgui un espai addicional. 

L’espai de sala d’exposicions s’utilitza habitualment amb exposicions temporals que 

es fan a edRa. Es manté com a espai diàfan, disponible com a aula auxiliar en cas 
que calgui un espai addicional. 

 
Aules planta semisoterrani: En aquesta planta hi ha els espais de tallers: Serigrafia, 
Escultura, Ceràmica, Dibuix i Pintura, Maquetes i també una aula d’informàtica S1 i l’aula 
polivalent. S’hi accedeix amb ascensor i una escala des del vestíbul principal, però disposa de 
dos accessos des del carrer a través del taller de maquetes i un altre a l’aula polivalent, que 
faciliten l’ús d’aquests espais sense interferir en les altres activitats. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

● Taller Serigrafia (S1): Aquest espai és utilitzat exclusivament pel cicle formatiu de 
Serigrafia Artística per un màxim de 15 alumnes. En condicions restrictives no es 
pot assegurar la distància mínima de 1,5 metres entre alumnes,  per aquest motiu, a 
més de l’ús obligatori de mascareta s’han establert circuits de trànsit i zones de 
tasques. L’ús de les eines serà individual. . 

 

● Tallers de ceràmica i escultura (S2 i S4): Tenint en compte les dimensions 
d’aquests espais, per mantenir una distància de 1,5 metres entre alumnes, s’ha 
limitat l’aforament màxim a 8 alumnes. Aquests espais s’utilitzen exclusivament per a 
Tallers Artístics per adults. Tothom portarà la mascareta a més de mantenir la 
distància de seguretat. 

 

● Espai  informàtica (S3): Aquest espai és utilitzat pel cicle de Serigrafia Artística i 
pot acollir fins a 10 alumnes amb separació física de 1,5 metres. Hem dividit el grup 
en les sessions de DAO i Taller de manera que s’utilitzin els dos espais alhora 
(S1+S3). També es podran utilitzar les aules 12, 13, 14 o 15 quan el grup de APGI 
estigui a l’aula polivalent en sessions teòriques conjuntes. 

 
● Taller de dibuix i pintura (S5): Aquest espai és utilitzat habitualment per grups de 

fins a 15 persones realitzant tallers de dibuix i pintura i dibuix al natural. Per tal de 
mantenir la capacitat d’aquestes sessions i mantenir una distància superior a 1,5 
metres entre alumnes, s’utilitzarà conjuntament amb l’espai de maquetes, amb el 
que comparteix accés. També s’utilitzarà per a sessions d’Expressió Creativa per a 
nens i joves en franges horàries separades. L’accés a aquests tallers es farà a 
través de l’accés directe des del carrer a través del Taller de Maquetes. 

 
● Espai prototips (S6): Aquest espai s’utilitzarà preferentment com a extensió del 

taller de dibuix i pintura en les activitats que s’hi realitzin. L’ús per alumnes de cicles 
formatius en treballs de Volum quedarà restringit a grups petits de 8 persones com a 
màxim i en franges horàries no coincidents amb els tallers previstos. 

 
● Aula polivalent (S7): Aquesta és l’espai més gran de l’escola. Permet acollir fins a 

32 alumnes respectant la separació física de 1,5 metres. Proposem utilitzar-la per a 
les sessions teòriques del grups sencers (30 alumnes màxim) de 1er i 2on curs de 
APGI als matins i per a grups grans de Tallers d’Expressió Artística es dividiran els 
grups en dos en sessions de tardes. Disposa d’un accés independent des del carrer 
que serà l’entrada preferent per als alumnes, tant al matí com a la tarda. 

 
Espais Planta baixa: En aquest nivell disposem d’un espai d’ús exclusiu per a professors i 
una sala per tutories amb accés directe des del vestíbul principal de l’edifici. 

 
● Casa dels profes: Aquest espai és d’ús exclusiu dels professors, per a reunions i 

cantina. Per les seves dimensions caldrà limitar-ne l’aforament a 8 persones per 
poder mantenir la separació de 1,5 metres entre elles. S’utilitzarà com a sala de 
reunions presencials en grups reduïts de professors. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

● Espai tutories: Per les seves dimensions reduïdes, aquest espai no es podrà 
utilitzar per a reunions amb les famílies. Per a trobades amb famílies (en el cas de no 
poder fer-ho telemàticament) s’habilitarà un altre espai fora del seu horari d’utilització 
lectiu.  

 
 

4. Implementació “edRa Online” 
 

Com a resultat de l’experiència de funcionament en condicions de confinament, s’ha treballat             
en una nova organització logística per l’escola d’Art i Disseny edRa per a millorar el seu                
funcionament comunicatiu i didàctic virtual. L’objectiu d’aquesta nova estructura és aconseguir           
l'adequació del projecte educatiu a un model flexible dins i fora de l’espai físic de l’escola, on                 
l’alumnat sigui el centre i pugui dur a terme les tasques educatives proposades de manera               
virtual i presencial. 

 
El nou model proposa allotjar tot el directori de treball de l’escola edRa en un servidor virtual                 
extern que permeti, indistintament, l’accés d’alumnes i professors en treball presencial a            
l’escola o a distància des de fora del centre. 
Inicialment, plantegem seguir amb la plataforma de treball Google i les eines de treball              
col·laboratiu que ofereix gratuïtament. 
En una segona fase, que preveiem implantar el curs 2021-2022, s’utilitzarà un campus virtual              
propi basat en plataformes i aplicacions de codi lliure. Aquesta migració de l’estructura de              
edRa a un servidor propi amb aplicacions lliures donarà autonomia i capacitat de decisió en               
l’organització. 

 
Per facilitar l’accés al programari necessari per portar a terme les activitats docents, l’escola              
ja va apostar fa temps per un sistema híbrid que combina les aplicacions de codi obert i les de                   
pagament. D’aquesta manera, tots els alumnes que cursen a edRa coneixen les dues opcions              
disponibles al món professional. 
En aquest moment, tots els alumnes disposen d’un usuari personal que dona accés a les               
aplicacions GSuite d’Adobe des de l’inici de curs i també les seves equivalents en codi obert.                
Això li permet disposar dels mitjans de programari necessari, tant si el treball és presencial a                
l’escola com si es fa des de casa. 

 
S’adjunta com a annex un extracte del document “edRa Online” amb els detalls de              
l’estructura de funcionament prevista a nivell informàtic. 

 
 

5. Mesures de protecció i prevenció generals 
 

Les mesures de protecció i prevenció que s’inclouen en aquest pla són les establertes 
pel Departament de Salut el mes de juliol i agost de 2020. Caldrà anar actualitzant aquestes 
mesures i recomanacions per adaptar-les a les que siguin vigents a cada moment. 
Tot el personal docent i administratiu del centre té la obligació de conèixer i vetllar pel seu 
compliment. 
En tots els espais de l’escola caldrà mantenir les mesures de protecció i prevenció vigents. 

 
Amb caràcter general, s’estableixen les següents mesures de protecció i prevenció en les 
activitats que es realitzin a l’escola edRa. 

 



 

 

 

 

 

  

 
Requisits per a l’assistència 

 
Per assistir al centre educatiu, alumnat i personal docent i no docent ha de complir els 
següents requisits: 

● No tenir una temperatura superior als  de 37,5 ni haver reduït la temperatura 
amb antitèrmics. 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula tos, 
dificultat respiratòria, mal de coll, alteració del gust o de l'olfacte vòmits i diarrees, mal 
de cap, malestar, calfreds, dolor muscular) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

● Portar la mascareta ben posada. 
● No estar en aïllament per ser positiu de COVID-19. 
● No estar convivint amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
● No estar  en espera del resultat d'una PCR o una altres prova de diagnòstic de 

COVID-19. 
● No estar en aïllament preventiu per ser contacte estret d'un positiu per 

COVID-19. 
 

El primer dia de retorn al centre educatiu, els alumnes majors d’edat o els seus tutors en el 
cas dels menors, hauran de signar i presentar una declaració responsable d’acord amb el 
model que se’ls facilitarà, declarant que es compleixen els requisits per assistir al centre 
educatiu. 
L’escola posarà a disposició de les famílies a través de la pàgina web un model de 
declaració responsable, així com una llista de comprovació de símptomes compatibles amb 
COVID-19. 

 
Entrada i sortida de l’escola: 

 
● Els horaris de grups preveuran una entrada esglaonada per a l’entrada i sortida 

de l’escola en intervals de 10 minuts per evitar aglomeracions. 
● Quan sigui possible, s’utilitzaran els accessos alternatius a l’entrada principal. 
● És obligatòria la higiene de mans abans d’accedir a l’aula. 
● Caldrà ventilar adequadament els espais d’aules al finalitzar les sessions 

de classe i al canviar de grup un mínim de 10 minuts cada vegada.. 
● És obligatori l’ús de mascareta per tothom, s'haurà de dur posada de casa, 

en bon estat i durant tota l'estada en el recinte de l'edifici on està ubicat el 
centre escolar. 
  

Higiene de mans: 
 

L’escola disposa d’espais lavabos a cada planta: dos a cada extrem del semisoterrani i un a 
l’accés a les aules del primer pis. També hi ha distribuïdes piques per a la neteja de mans en 
diferents espais d’aules i tallers. Aquests espais s’han senyalitzat adequadament en el pla de 
senyalètica realitzat. 
Es disposaran dosificadors de solució hidroalcohòlica als accessos al centre.  

  

 



 

Es obligatori el rentat de mans, especialment en els casos següents: 

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. El primer i últim docent que tinguin classe 
amb els alumnes vetllaran perquè tothom faci una desinfecció de mans amb hidrogel. 

● Abans i després dels àpats (descansos llargs), els alumnes faran una neteja de mans 
amb aigua i sabó. El docent al càrrec de la classe anterior i posterior en serà el 
responsable. 

● Abans i després d’anar al WC amb aigua i sabó. 
● Abans i després de les diferents activitats i també de la sortida al descansos curts. El 

docent al càrrec en serà el responsable. 
● El personal docent cada 2 hores mínim. 

 
Distanciament físic: 

 
● Distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones 
● S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del 

centre. 
● Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 10 

minuts i mantenint la distància física i evitar aglomeracions 
● El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment 

d’aquestes distàncies. 
 

Ús de mascaretes: 
 

És obligatori l’ús de mascareta en tots els espais de l’escola i durant tota l'estada en el centre. 
S’utilitzarà pantalla protectora integral quan es realitzin activitats on es produeixin esquitxades, 
especialment als tallers. 

El centre tindrà un estoc de mascaretes tant per la persona que presenti simptomatologia y tingui 
que ser aïllada, com pel cas que algun se li hagi malmès la seva. 

Quan una persona presenti simptomatologia, es portarà a la sala d'aïllament i  se li canviarà la 
mascareta a ell i a la persona que l'acompanyi.  Per casos d'aïllament per possible Covid-19 es 
disposarà de mascaretes FFP2. 
 
El personal del centre vetllarà perquè l'ús de la mascareta sigui l'adequat. 
 
 
Control temperatura corporal: 
 
Es comprovarà la temperatura als alumnes abans de la sortida al primer descans per part del 
professor responsable. 
Si un alumne supera els 37.5º, caldrà esperar un minut i tornar-la a mesurar. Si manté aquesta 
temperatura caldrà portar-lo a la sala d’aïllament i seguir el protocol establert per a possibles 
casos de COVID-19. 

 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilació d’espais: 
 
Els espais de l’escola disposen d’un doble sistema de ventilació: ventilació natural a tots els 
espais d’aules i tallers i ventilació mecànica programada. 
Es procurarà que en tot moment hi hagi ventilació natural a les aules, espais de pas i espais 
comuns. En paral·lel, els sistema de ventilació mecànica es connectarà abans de l’entrada a les 
aules, durant el descans i a la sortida dels alumnes com a mínim durant 15 minuts per forçar una 
renovació total de l’aire interior. 
Caldrà ventilar adequadament els espais d’aules al finalitzar les sessions de classe i al canviar de 
grup un mínim de 10 minuts cada vegada. 
 
La climatització de l’edifici és realitza amb un sistema de circuladors d’aire. Es procurarà no 
utilitzar-los excepte en condicions no acceptables per realitzar les sessions amb un confort 
mínim. Es procurarà que l’empresa encarregada del manteniment tingui cura del bon estat dels 
filtres i el manteniment dels aparells. 

 
 

6. Pla de senyalètica edRa 
 

En l’àmbit de l’adaptació d’espais de l’escola edRa per la prevenció del covid-19, hem inclòs 
un pla de senyalètica que s’ha aplicat a tots els accessos i espais d’ús comú que formen part 
de l’escola edRa. 
Aquesta actuació pretén informar a tots els usuaris de les mesures higièniques que cal 
prendre a cadascun dels espais. 
La realització del pla de senyalètica s’ha completat durant el mes de juliol. 
(Adjuntem com a annex els detalls d’aquest “Pla de senyalètica edRa”) 
 
 Definició: 

● La senyalètica que es proposa està basada en tres conceptes bàsics de prevenció             
covid_19: distanciament, ús de mascareta i higiene de mans (perquè són els més             
rellevants i estables). 

● Va dirigida a tota aquella persona que entri a l’escola EDRA. 
● Es tracta d’una senyalètica amable (vol conscienciar, no prohibir). 
● Pretén ésser oportuna, que sigui possible executar les senyals en el moment en què              

l’usuari les vegi. 
 

Forma i color: 
● La forma dels senyals serà circular. El cercle sense arestes connota l’amabilitat que es 

vol cercar. 
● S’estableixen tres conceptes: “distanciament”, “ús de mascareta” i “higiene de mans”. 
● Es diferencia cada concepte amb un codi cromàtic i un pictograma representatiu. 
● Els colors són: Taronja (R:214 G:140 B:72) per “distanciament”, verd (R:47 G:170 

B:82) per “ús de mascareta” i blau (R:40 G:146 B:185) per “higiene de mans”. 
● Els pictogrames són: cap amb mascareta posada, aixeta amb gotes d'aigua 

i pictograma persona. 
 
  

 



 

Aplicació: 
● Senyals “ús de mascareta”: a les portes i espais de tot el centre. 
● Senyals “higiene de mans”: a les portes i a la banda que correspongui d’àrees on               

s’hagi fet ús de possible material compartit per d’altres persones. També a l’entrada i              
sortida del centre. 

● Senyals “distanciament”: sobre terres i taules. A especificar cada espai de l’escola. 
● Cartell general a les diferents entrades de l'escola i cartells al costat de les aixetes de                

com netejar-se les mans. 
● Senyals del circuit  escala. 
● Senyal d'ús restringit ascensor. 
● Senyals de no pujar a altres plantes de l'edifici. 
● Senyals circuits als tallers. 
● Senyal sala aïllament. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 
amb necessitat específica de suport educatiu 

Durant el període de confinament, els seguiment dels alumnes que han presentat 
dificultats especials s’ha treballat amb una dedicació addicional dels tutors de grup. 
El fet de ser una escola petita, amb grups reduïts d’alumnes ha permès fer una bona 
cobertura amb els recursos humans ja destinats a aquesta funció. 

Ja durant el curs 2019-2020 hem comptat amb la col·laboració del CREDA per donar 
suport a una alumna, amb una intèrpret present a classe (també a les sessions on line) i 
l’atenció setmanal d’una psicopedagoga. Preveiem tenir el mateix suport per al proper 
curs 2020-2021. En aquesta situació, la intèrpret disposarà d’un espai dins l’aula que 
compleixi amb les recomanacions de seguretat sanitària. De la mateixa manera, l’espai 
que s’adequarà per les sessions setmanals de psicopedagoga estaran també 
adaptades a aquestes recomanacions. 

 
8. Organització de les entrades i sortides 

 
L’escola edRa ocupa la planta semisoterrani i primera de l’edifici municipal 
de l’Escardívol (s’adjunten plànols de distribució). 
Comparteix l’accés principal amb dos equipaments municipals més: Ràdio 
Rubí (planta baixa) i l’Escola Municipal de Música Pere Burés (planta segona) 

 
A la planta soterrani s’hi desenvolupen habitualment les classes de GM de 
Serigrafia Artística (matins), Tallers Artístics d’adults (matins i tardes) i 
Tallers d’Expressió Artística per a joves i nens (tardes). 
Aquesta planta disposa de dues entrades independents des de l’exterior i 
permet l’accés de grups diferents sense creuament entre ells en qualsevol 
horari. 

 
La planta primera acull en horari de matins el GM d’Assistència al Producte Gràfic 
Interactiu (matins) i GS d’Espais Interactius i PIDOD i curs de Introducció al 
Disseny (tardes). L’accés es fa per una escala amb amplada suficient per mantenir 
la distància de seguretat en els recorreguts d’entrada i sortida que s’han marcat. 

 
S’han establerts els horaris d’entrada esglaonats de 10 minuts entre cada grup. A partir de les 
8.30 als matins i a partir de les 15.00 a les tardes. També s'han establert les sortides i 
descansos esglaonats. S'adjunten els horaris com annex II. 
Aquest protocol d’entrada permet evitar aglomeracions i trobada amb alumnes 
d’altres grups, però ha de conviure amb l’accés d’altres usuaris dels serveis 
compartits. Aquests usos externs a l’escola generen accés individual de persones 
o en petits grups familiars. 
 
Donat que el vestíbul principal d’accés i l’escala general de l’edifici és d’ús compartit amb altres 
usos, els recorreguts des de l’entrada fins a l’aula assignada, es farà respectant els itineraris 
marcats, mantenint sempre la distància de seguretat recomanada. 

 

 



 

 

 

 

Observacions: 
 

Per tal de garantir una bona organització dels itineraris d’entrada i sortida de l’edifici, així com 
una informació de les mesures higièniques a tenir en compte a cada espai, hem elaborat un 
pla de senyalètica de l’escola que adjuntem com a annex. 

 

9. Organització de l’espai d’esbarjo 
 

L’escola edRa no disposa d’espai propi d’esbarjo. Els accessos donen a un espai 
públic exterior on els alumnes passen l’estona de descans entre sessions de classe. 

 
L’estança utilitzada com a cantina per als alumnes quedarà sense ús el curs 2020-2021 
ja que les dimensions no són suficients per fer-ne ús en les condicions de separació que 
determinen les recomanacions sanitàries. 

 
La sortida de l’escola es farà esglaonada per grups que en tot moment portaran la mascareta. 

 

10. Relació amb la comunitat educativa 
 

Com a criteri general, l’escola habilitarà un espai de la sala de professors amb l’equipament 
audiovisual adequat per realitzar reunions per videoconferència. Aquest espai farà compatible 
la trobada presencial i a distància a la mateixa sessió en bones condicions de comunicació. 
Aquest sistema híbrid de reunions permetrà reduir el nombre de persones presents a 
les diferents trobades. 

 
Les sessions de consell escolar seran preferentment en format telemàtic. Els membres 
del consell que estiguin a l’escola en horari de la reunió podran utilitzar l’espai equipat per 
videoconferència mantenint les mesures de seguretat. 

 
La relació amb les famílies es realitza per dos canals. Per a informacions en general 
s’utilitza el correu electrònic com a canal preferent. Aquest correu està habilitat per les 
famílies o alumnes majors d’edat en el moment de fer la matrícula al centre i per tant es 
considera un canal vàlid a tots els efectes. 
Per a comunicacions individuals amb les famílies o alumnes, s’utilitzarà preferentment un 
format telemàtic (o telefònic en el seu defecte). Les reunions presencials de tutoria 
quedaran restringides a casos excepcionals i es realitzaran a l’espai habilitat que permeti 
mantenir les mesures de seguretat vigents. 

 
Els alumnes de cicles formatius han de disposar de les eines que permetin una relació 
telemàtica que, en cas de confinament, permeti mantenir l’activitat docent i també una 
relació directa amb les famílies. D’acord amb el titular, es procurarà dotar de mitjans 
suficients en cas de confinament. 

 
Les sessions informatives d’inici de curs es faran en format de videoconferència. 

 

 



 

 
 

11. Pla de neteja 
 

El servei de neteja de l’edifici de l’Escardívol es realitza durant tots els mesos amb 
activitat lectiva de 22 hores a les 6 hores del matí. Aquest servei realitza neteja 
diària d’espais comuns, aules, lavabos, superfícies de treball i mobiliari. 
En situació de pandèmia s’ampliarà aquest servei amb una altra franja horària de neteja de 12 a 
16 hores. Això permetrà que es realitzaran dues neteges completes cada dia, al migdia a la 
sortida dels grups de matí i a la nit a la sortida dels grups de tarda. 
S'han previst tres neteges dels lavabos, a les 12.00 a les 14.30 i a les 22.00. 
 
Els alumnes, sota la supervisió del docent a càrrec, faran una desinfecció de les eines i 
superfícies de treball que han utilitzat a l’acabar les sessions de classe, especialment de teclats i 
ratolins. Cada alumne disposarà d’una baieta pròpia per realitzar aquestes tasques. 
 
Com a criteri general, s’establiran els mecanismes per evitar compartir objectes i 
materials de treball en totes les activitats que es desenvolupin a l’escola. Amb aquest 
objectiu, s’establiran els protocols de neteja periòdica per part d’alumnes i professors, 
així com el subministrament de materials i eines d’ús individual que redueixin la 
compartició d’aquests elements. 

 
Els materials d’ús exclusiu que es subministraran als alumnes són els següents: 

 
● Kit de material artístic bàsic (alumnes de Tallers d’Expressió Artística) 
● Kit de material taller bàsic (alumnes de Serigrafia Artística) 

 
Materials d’ús compartit: 
 
Teclat i ratolí (alumnes de cicles formatius). L’alumne es responsabilitzarà del seu bon ús, neteja 
i manteniment després de cada ús. Dintre les possibilitats de cada alumne, s’incentivarà l’ús 
d’ordinador portàtil propi. 
 
Els materials i eines d’ús compartit, caldrà desinfectar-los després del seu ús. És 
responsabilitat del professor responsable de la sessió supervisar la neteja 
d’aquests elements. 
La neteja de les superfícies del lloc de treball (taula, seient, eines utilitzades, etc...) 
la realitzarà cada alumne al final de la sessió de classe. Els productes necessaris 
per aquesta neteja les subministrarà l’escola. 
A les sessions d’Expressió Plàstica amb alumnes menors de 12 anys, la neteja 
de superfícies, mobiliari, material i eines compartides anirà a càrrec del 
professorat responsable. 
 
Es procurarà, tant com sigui possible, que els alumnes ocupin el mateix lloc de 
treball cada dia. 

 
Gestió de residus: 
 
La gestió de residus de l’edifici és gestionada pel titular. 
 

 



 

 

 

 

L’edifici compta actualment amb recollida selectiva de residus a tots els espais 
comuns i els espais dotats amb punt d’aigua que inclou, en tots els casos, contenidors 
independents per envasos, paper i orgànic i de residus tancat. 
En tots els espais d’aules i tallers hi ha contenidors de rebuig i selectiu de paper. 
 
En aplicació de les mesures en el marc de la pandèmia, s’han instal·lat en els espais 
comuns de l’edifici contenidors hermètics per a mocadors d’un sol ús i tovalloletes d’un 
sol ús. 
 

La recollida d’aquest residus és diària. 
 

12. Transport 
 

L’alumnat de l’escola edRa arriba al centre pels seus propis mitjans i no gestiona cap 
transport. 

 
13. Activitats complementàries 

 
Les activitats extraescolars es limiten a sortides programades per visites a 
exposicions, museus, etc... amb els grups classe de cicles formatius. Habitualment 
els desplaçaments es fan amb transport col·lectiu i, ocasionalment, amb autocar. 
En les activitats que es realitzin fora de l’escola, es faran aplicant les mesures de 
seguretat vigents. 

 
14. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

 
El claustre de professors de l’escola edRa està format per 21 docents. 
Es procurarà que les reunions programades es facin de manera 
telemàtica o híbrida (presencial + telemàtica) per evitar desplaçament a 
l’escola de professors sense sessions presencials amb alumnes. 
Per tal de poder realitzar les reunions híbrides en bones condicions tècniques, 
s’habilitarà un equip informàtic i audiovisual a la sala de professors. 

 
 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial o híbrida Una per setmana 

Coordinació cicle 
formatiu 

Coordinació Videoconferència o 
híbrida 

Una cada 15 dies 

Coordinació de tallers 
artístics 

Coordinació / 
planificació 

Videoconferència o 
híbrida 

Una cada 15 dies 

Coordinació estudis 
reglats 

Planificació / 
Coordinació 

Videoconferència o 
híbrida 

Mensual 

Claustre professors Claustre Videoconferència o 
híbrida 

Trimestral 

Coordinació difusió Planificació Presencial o híbrida Mensual 

 



 

 
 

15. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 

En cas de detectar un possible cas de Covid-19, s’actuarà seguint el següent 
protocol d’actuació: 

 
● El professor responsable de la sessió on es detecti el possible cas, serà 

l’encarregat de prendre les mesures inicials d’aïllament de la persona afectada. 
● El grup d’alumnes quedarà sota la supervisió d’un docent en permanència. En 

cas de no haver-n’hi cap, s’encarregarà al professor de la classe més propera. 
En cap cas es podran ajuntar grups classe. 

● Tant la persona amb símptomes com la persona al càrrec i utilitzaran 
mascaretes tipus ffp2 i mantindran la distància de seguretat. 

● S’encarregarà a una tercera persona la ventilació total de l’espai que ocupava 
la persona amb símptomes. 

● Es traslladarà immediatament a l’espai de confinament ubicat a la primera planta, 
a la zona d’adminsitració. 

● Una vegada fetes aquestes primeres actuacions es trucarà a la família i, en cas de 
gravetat, es trucarà al 061 informant de la situació. 

● Posteriorment es donarà avís a l’Àrea d’Educació i al Servei de Riscos laborals de 
l'Ajuntament. 

● Es compliran les instruccions i recomanacions que es realitzin des de d'autoritats 
sanitàries i educatives competents. 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 
LA COVID-19 

 
CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR- 
LO FINS QUE 
EL VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABL
E DE 
COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 
i SANITARIS 

Cicles Formatius Sala tutories 
Planta Baixa 

Docent al càrrec   
del grup en el    
moment de la   
detecció. 

Tutor/a o 
personal 
d’administració 

Un membre 
de l’equip 
directiu 

Tallers Artístics Sala tutories 
Planta Baixa 

Docent al càrrec   
del grup en el    
moment de la   
detecció. 

Tutor/a o 
personal 
d’administració 

Un membre 
de l’equip 
directiu 

 

 



 

 

Per al seguiment de casos, es farà un registre de cada cas incloent els següent apartats. Per 
defecte, la persona encarregada del seguiment dels casos serà el Tutor/a en cicles formatius i 
el personal d’administració en el cas de Tallers d’Art o Tallers d’Expressió Artística. 

 
ALUMNE/A DIA I HORA DE EXPLICACIÓ PERSONA DE PERSONA 

LA DETECCIÓ DEL SALUT AMB REFERENT 
PROTOCOL QUI ES MANTÉ DEL CENTRE 
SEGUIT I EL CONTACTE PELS 
OBSERVACION I CENTRE CONTACTES 
S (incloure el D’ATENCIÓ AMB SALUT 
nom de la PRIMÀRIA (mantindrà el 
persona que ha contacte amb 
fet les salut i farà 
actuacions i el seguiment del 
nom del familiar cas) 
que l’ha vingut a 
buscar) 

 

 



 

 

 

 

16. Seguiment del pla 
 

L’equip directiu serà el responsable de fer l’avaluació i seguiment d’aquest pla d’obertura. 
 

En col·laboració amb els grups de treball que s’han establert per planificar i realitzar les 
adaptacions de l’escola en els àmbits de: senyalètica, implantació “edRa online”, adaptació 
d’espais i normativa, es farà una comprovació de l’estat dels objectius marcats en cada 
àmbit en el moment de reincorporar-nos al centre. 

 
Durant les primeres dues setmanes de setembre (abans de l’inici de classes), es 
realitzaran les adaptacions pendents segons els objectius marcats en aquest pla de 
reobertura. 

 
Els mateixos grups de treball realitzaran, a partir de l’inici del curs, un seguiment del 
funcionament de les adaptacions i mesures preses, incorporant les propostes de millora que 
creguin necessàries i els suggeriments que arribin de l’equip docent i administratiu. 

 
En coordinació amb l’equip directiu, s’aniran implantant les millores que es creguin 
necessàries i s’adaptaran les mesures que recomanin les autoritats competents en 
l’evolució de la pandèmia. 

 
 

17. Concrecions per els ensenyaments de règim especial 
 

Plantegem per al proper curs 2020-2021 un model presencial 100% que permeti 
desenvolupar amb normalitat les activitats programades, tant a cicles formatius com 
a tallers artístics. 

 
En cas de confinament, parcial o total, la metodologia i les eines de treball utilitzades a 
cicles formatius que ja hem descrit a l’apartat “edRa online”, permeten seguir amb la 
dinàmica de curs també treballant des de casa amb certa normalitat. 

 
En cas de que s’hagi de produir aquest confinament de grup o d’escola, caldrà adaptar 
les sessions docents i materials al treball des de casa, partint de l’experiència del 3er 
trimestre del passat curs. 
Les eines col·laboratives de treball, també s’han fomentat per al treball en grup, tant en 
l’etapa presencial com en el període de confinament. 
Com a adaptacions addicionals, hem plantejat l’elaboració de càpsules didàctiques en 
format de vídeo per fomentar la tasca docent de manera asíncrona. 

 
En les matèries i tallers on el treball és eminentment manual, caldrà proposar activitats 
on es fomenti l’autonomia i la utilització de materials i eines quotidianes que l’alumne 
tingui a l’abast. 

 
La totalitat de les activitats previstes per al curs 2020-2021 es podran realitzar 
en espais propis de l’escola edRa segons s’ha detallat en l’apartat de “adaptació 
d’espais”. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I 
DISTRIBUCIÓ ESPAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX II 
HORARIS GRUPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Curs 2020-21

Tutora: Merche Coronado
Coordinador: Fortià Baqués v.12

HORARI GRUP A 8

11.35-11.45 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

HORARI GRUP A 8

10.00-10.10 Descans

10.30-10.40 Descans

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es realitzarà a través de la
Rampa d'entrada principal a l'Escardívol.

TIPOGRAFIA
Juan Miguel

UF1
(12)

WEB
Jaume

(12)

Del 9 de novembre al 22 de gener

MM
Fortia Baqués
UF1, UF2,UF5

(12)

9.30-11.30
FOL

Montse Ollé
(S7)

10.00-10.20

10.20-11.20

11.20-13.00

11.05-12.35

TUTORIA
Merche

(S7)
10.20-11.20

WEB   Marta
(12)

HISTÒRIA
Isabel Sabaté

UF2
(S7)

Descans

WEB
Marta
(12)

9.15-10.15

10.15-10.35

10.35-13.35

TIPOGRAFIA
Juan Miguel

UF1
(12)

Descans

11.30-11.55

11.55-13.10

DL DM DX DJ DV

10.45-11.05

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

8.30 - 9.30

9.30-11.30

FONAMENTS
Xavi M

UF3
(S7)

Descans

10.20-11.35

10.00-10.20

HISTÒRIA
Merche

UF1
(S7)

TUTORIA
Merche

(S7)

INFORMÀTICA

Gemma  (12)

8.30 - 10.00

10.20-12.20

13.00-14.30

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

11.45-13.00

13.05-14.50

DIB ART
Gemma

Miralles (S7)

10.00-10.20 Descans

8.30 - 10.00

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

10.00-10.20 Descans

8.30 - 10.00 8.30 - 10.00

8.30-10.45

MM
Fortia Baqués

(UF1,
UF2,UF5)

(12)

FOL
Montse Ollé

(S7)

MM
Fortia

Baqués UF1,
UF2,UF5

(12)

MM
Fortia

Baqués (UF1,
UF2,UF5

(12)

INFORMÀTICA
Laura
(12)

Descans

MM
Fortia Baqués

(UF1,
UF2,UF5)

(12)

WEB
Jaume (12)

FONAMENTS
Juan Miguel

UF1
(S7)

8.30-10.00

10.10-11.20

12.35-14.20
13.10-14.25

FONAMENTS
Xavi M

UF3
(S7)

Descans

Del 14 setembre al 6 de novembre

9.30-10.30

10.40-11.05

MM
Fortia Baqués
UF1, UF2,UF5

(12)

Assistència al Producte Gràfic Interactiu: curs 1A

DL DM DX DJ DV

8.30 - 9.30

MM
Fortia

12.20-12.30 Descans

13.05-13.15 Descans 13.10-13.20 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

HORARI GRUP A Del 25 de gener al 28 de maig 17

12.05-12.15 Descans 12.05-12.15 Descans
12.20-12.30 Descans

13.05-13.20 Descans 13.10-13.20 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

10.30-10.50

10.50-12.05

11.50-13.05

13.20-14.35

TIPOGRAFIA
Juan Miguel

UF3
(12)

WEB
Marta
(12)

Descans

MM
Fortia Baqués
UF1, UF2,UF5

(12)

12.15--14.00

TIPOGRAFIA
Juan Miguel

UF3
(12)

WEB
Jaume

(12) 12.30-14.15

12.05-12.25

12.25-13.25

Descans

FONAMENTS
Juan Miguel

UF1
(S7)

MM
Fortia Baqués
UF1, UF2,UF5

(12)

12.55-14.20

Descans

11.55-13.10

INFORMÀTICA
Laura

 (12)

9.30-11.30
FOL

Montse Ollé
(S7)TUTORIA

Merche
(S7)

10.20-11.20
HISTÒRIA

Isabel Sabaté
UF2
(S7)

11.20-13.05

10.20-12.20

DMDL

10.20-12.20

10.00-10.20 Descans 10.00-10.20 Descans

HISTÒRIA
Isabel Sabaté

UF2
(S7)

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)
8.30 - 10.00

13.15-14.25

10.20-12.05

8.30 - 10.00

INFORMÀTICA
Laura

(12)

MM
Fortia

Baqués (UF1,
UF2,UF5

(12)

WEB
Marta

 1h y10'
(12)

10.10-11.20

11.20-12.35

INFORMÀTICA
Laura

(12)

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

13.20-14.35

TIPOGRAFIA
Marta   (UF2)

(12)

DV

11.30-11.55

FONAMENTS
Fortià
UF2
(S7)

8.30-10.30

9.30-11.30
FOL

Montse Ollé
(S7)

8.30 - 9.30

FONAMENTS
Juan Miguel

UF1
(S7)

Descans

WEB
Jaume

(12)

8.30 - 10.30

PROJECTES
Fortià

Baqués
UF1
(12)

DX DJ

WEB
Jaume

(12)

WEB
Marta
(12)

12.30-14.00

INFORMÀTICA
Laura

 (12)

11.30-11.55 Descans

13.20-14.35

10.30-10.50 Descans

10.50-11.50
FONAMENTS

Xavi M        UF3
(S7)

11.55-13.10
TIPOGRAFIA
Marta  UF2

(12)MM
Fortia Baqués
UF1, UF2,UF5

(12)

12.15-13.45

12.35-12.55

10.40-11.05



Curs 2020-21

Tutora: Merche Coronado
Coordinador: Fortià Baqués v.12

8

9.45-10.00 Descans

12.50-13.00 Descans
12.55-13.10 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 9 de novembre al 22 de gener 8

10.45-10.55 Descans

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es realitzarà a través de la
Rampa d'entrada principal a l'Escardívol.

DV

MM
Ana P UF1,

UF2,UF5
(13)

MM
Ana P

UF1, UF2,UF5
(13)

DM DX DJ

MM
Ana P
(UF1,

UF2,UF5)
(13)

MM
Ana P
(UF1,

UF2,UF5)
(13)

13.00-14.30

HORARI GRUP B
DL

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

8.30 - 9.30

TUTORIA
Merche

(S7)

Descans Descans

8.30 - 10.00 8.30 - 10.00

10.20-11.20

10.20-12.20

HISTÒRIA
Isabel Sabaté

UF2
(S7)

10.55-12.05

WEB
Jaume
 Ferrer

(13)

8.30 - 9.30

9.30-11.30

11.30-11.55

11.55-13.10

Descans

FONAMENTS
Juan Miguel

UF1
(S7)

10.00-10.20 10.00-10.20 Descans

INFORMÀTICA

Laura

(13)

9.30-11.30
FOL

Montse Ollé
(S7)

INFORMÀTICA
Gemma

(13)

11.45-12.05
MM

Ana P
(UF1,

UF2,UF5)
(13)

WEB
Marta
(13)

WEB
Marta
(13)

13.10-14.40

Descans

9.30-10.45

11.25-12.55

HORARI GRUP B Del 14 setembre al 6 de novembre
DL DM DX DJ DV

8.30 - 10.00

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)
8.30 - 10.00

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

FOL
Montse Ollé

(S7)

10.00-10.20 Descans 10.00-10.20 Descans

9.15-10.15
FONAMENTS

Xavi M        UF3
(S7)

WEB
Jaume
 Ferrer

(13)

10.15-11.45

12.05-13.50

FONAMENTS
Xavi M        UF3

(S7)

8.30 - 9.45

10.00-11.15

11.15-11.25

8.30-10.00

10.00-10.20

10.20-12.20

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

Assistència al Producte Gràfic Interactiu: curs 1B

10.20-11.20

11.20-13.00

13.00-14.30
WEB
Marta
(13)

10.20-12.50

13.10-14.25

TIPOGRAFIA
Juan Miguel

UF1
(13)

TIPOGRAFIA
Juan Miguel

UF1
(13)

Descans

TUTORIA
Merche

(S7)

HISTÒRIA
Merche

UF1
(S7)

WEB
Jaume

(13)

11.20-11.35 Descans

12.20-12.30 Descans 12.20-12.35 Descans

13.00-13.15 Descans
13.20-13.30 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 25 de gener al 28 de maig 17

12.05-12.15 Descans

12.20-12.30 Descans

13.05-13.15 Descans 13.10-13.20 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

10.20-12.05

12.15-0-14.00

TIPOGRAFIA
Juan Miguel

UF3
(13)

11.50-13.35
WEB
Marta
(13)

Descans10.30-10.50

FOL
Montse Ollé

(S7)

11.55-13.10

8.30 - 10.00

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

8.30 - 10.00

DIB ART
Gemma
Miralles

(S7)

10.00-10.20 Descans 10.00-10.20 Descans

PROJECTES
Xavi M

UF1
(13)

INFORMÀTICA
Laura Micaló

(13) 12.30-14.00

MM
Ana P     UF1,

UF2,UF5
(13)

Descans

10.50-11.50

TIPOGRAFIA
Marta  UF2

(13)

WEB
Jaume
 Ferrer

(13)

FONAMENTS
Fortià
UF2
(S7)

MM
Ana P      UF1,

UF2,UF5
(13)

10.50-11.5010.20-12.20

HISTÒRIA
Isabel Sabaté

UF2
(S7)

FONAMENTS
Xavi M

UF3
(S7) 11.30-11.55 Descans

10.30-10.50

13.20-14.35

INFORMÀTICA
Laura

 (13)

MM
Ana P

UF1, UF2,UF5
(13)

TIPOGRAFIA
Juan Miguel

UF3
(13)

8.30-10.30

8.30 - 9.30

FONAMENTS
Juan Miguel

UF1
(S7)

9.30-11.30

13.30-14.45

11.50-13.20

TUTORIA
Merche

(S7)

11.30-11.50

Descans

FONAMENTS
Juan Miguel

UF1
(S7)12.30-14.15

MM
Ana P

UF1, UF2,UF5
(13)

INFORMÀTICA
Laura

 (13)
13-15-14.45

12.05-12.25

10.20-11.20

10.20-12.20

HISTÒRIA
Isabel Sabaté

UF2
(S7)

10.55-12.05

WEB
Jaume
 Ferrer

(13)

DV

9.30-11.30
FOL

Montse Ollé
(S7)

HORARI GRUP B
DL DM DX DJ

INFORMÀTICA
Laura

(13)

TIPOGRAFIA
Marta UF2

(13)

Descans

WEB
Marta
(13)

10.20-12.20

12.35-13.55

WEB
Jaume

(13)
11.35-13.00

8.30 - 10.30

11.50-13.05

13.15-14.30

12.25-13.25



Curs 2020-21

Tutora:Montse Ollé
Coordinador: Fortià Baqués v.12

HORARI GRUP A Del 14 setembre al 22 de gener 16

10.45 - 10.55 Descans

11.55-12.05 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

HORARI GRUP A Del 25 de gener al 28 de maig 17

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es realitzarà a través de la
Rampa d'entrada principal a l'Escardívol.

9-00-10.15

WEB
Jaume
 Ferrer
(14)

MM
Marta

UF4,UF6
(14)

9.30 - 10.30

9-00-10.15

ANGLÈS
Anna Coch

(14)

WEB
Jaume Ferrer

(14)

Descans

MM
Fortià Baqués

UF3
(14)

MM
Marta
(14)

MM
 Fortià Baqués

1H25'  UF3
(14)

10.00 - 11.45

11.45-12.05

12.05-13.20 12.05-13.20

11.00-11.20

11.20-13.20

Assistència al Producte Gràfic Interactiu: curs - 2 A

DL DM DX DJ DV

DL DM DX DJ DV

11.55-12.55
TUTORIES

Montse
(14)

10.35 - 11.55

Descans

10.15-10.35 10.15-10.35
9.45-10.45

ANGLÈS
Anna Coch

(14) Descans

VOLUM
Manu Martí

(14)

MM
Marta
(14)

VOLUM
  Manu Martí

(14)

8.45-10.15
VOLUM

Manu Martí
(14)

Descans

10.35-112.35

WEB
Jaume
 Ferrer
(14)

DIB TEC
Manu Martí

(14)

8.45 - 10.00
WEB
Marta
(14) 8.45-10.15

10,55 - 11.55

9.00-10.30

VOLUM
Manu Martí

(14)
9.30-11.00

10.45 - 10.55 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

OF
 Candi

Casadevall
(14)

OF
 Candi

Casadevall
(14)

11.55-13.20

10.50 - 13..20

Descans

WEB
Jaume
Ferrer
(14)

10.30-10..50

11.50-12.50
TUTORIES

Montse
(14)

10.35 - 11.50

MM
Marta

UF4,UF6
(14)

Descans

10.40 - 12.10

12.10-13.25

9-00-10.15

WEB
Jaume
 Ferrer
(14)

9.45-10.45
ANGLÈS

Anna Coch
(14)10.15-10.35 Descans

10.35-12.35
DIB TEC

Manu Martí
(14)

10,55 - 11.55
ANGLÈS

Anna Coch
(14)

MM
Marta

UF4,UF6
(14)

9.30 - 10.30

VOLUM
  Manu Martí

(14)

Descans

8.45-10.15
VOLUM

Manu Martí
(14)

WEB
Marta Calvó

(14)

10.30-10.40
10.15-10.35

9.00-10.30



Curs 2020.21
Assistència al Producte Gràfic Interactiu: curs - 2 B
Tutora:Montse Ollé
Coordinador: Fortià Baqués v.12

HORARI GRUP B Del 14 setembre al 22 de gener 16

10.45 - 10.55 Descans

11.55-12.05 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 25 de gener al 28 de maig 17
HORARI GRUP B

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es realitzarà a través de la
Rampa d'entrada principal a l'Escardívol.

10.00 - 11.45

WEB
Jaume Ferrer

(15)

10.15-10.35

MM
 Fortià Baqués

1H25'  UF3
(15)

MM
Marta
(15)

9.00- 10.00

DV

Descans

Descans

VOLUM
Laura  Micaló

(16)

11.00-11.20

10.15-10.35

ANGLÈS
Anna Coch

(16)

MM
Marta
(15)

TUTORIES
Montse

(16)

10.35 - 11.50

11.50-12.50

WEB
Jaume Ferrer

(15)

MM
Fortià Baqués

UF3
(15)

Descans

9.30-11.00

DL DM DX DJ

9.45-10.45

WEB
Marta Calvó

(15)

DV

8.45 - 10.15

VOLUM
Laura  Micaló

(16)

VOLUM
Laura  Micaló

(16)

12.05-13.25

11.45-12.05

12.05-13.20

Descans

MM
Marta

UF4,UF6
(15)

9.30 - 10.30
9.15- 10.30

DM DX DJ

8.45-10.15WEB
Jaume
Ferrer
(15)

8.45-10.15

8.45-10.15

10.35--12.35

ANGLÈS
Anna Coch

(16)

VOLUM
Laura  Micaló

(16)

DIB TEC
Manu Martí

(16)

10,55 - 11.55

DL

11.20-13.20

10.45 - 10.55 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

MM
Marta

UF4,UF6
(15)

TUTORIES
Montse

(16)

Descans

WEB
Marta Calvó

(15)

WEB
Jaume
Ferrer
(15)

10.15-10.35 Descans

VOLUM
Laura  Micaló

(16)

VOLUM
Laura  Micaló

(16)

ANGLÈS
Anna Coch

(16)

Descans
Descans

10.35--12.35

MM
Marta

UF4,UF6
(15)

9.30 - 10.30

10.30-10.50

10.50 - 13.20

9.45-10.45

10,55 - 11.55

11.55-13.20

9.15- 10.30

10.30 - 10.50

10.50-12.05

11.50-12.50

DIB TEC
Manu Martí

(16)

10.15-10.35

10.35 - 11.50

8.45-10.15

ANGLÈS
Anna Coch

(16)

OF
Fortià Baqués

 (15)

OF
Fortià
(15)

12.05-13.20

WEB
Jaume
Ferrer
(15)

8.45-10.15



Curs 2020-21
v.5

Tutora: Gemma Miralles
Coordinadora: Isabel Sabaté

Del 14 setembre al 28 de maig

11.20-11.30 Descans

12.20-12.30 Descans

9.00 - 10.15

Descans

PROJECTES
Seri

Xavi Medina
(S3/S7)

12.30-14.15

DAO
Gemma
Miralles

(S3)
TALLER
Isabel
Sabaté

(S1)

11.30-13.00

MatTec
Juan

Miguel
(S3)

12.20-13.35
12.35-12.55

10.50-12.35

TALLER
Isabel
Sabaté

(S1)

10.35-12.20

PROJECTES
Gemma
Miralles

(S1)

FOTOGRAFI
A

Juan
Miguel

(S3)

10.15-10.35 Descans

10.15-11.15

TEC_DA
 Jorge

Vicente
(S5)

11.00-11.20 Descans
11.15-11.35 Descans

11.20-12.20
TUTORIA
Gemma

(S3)
11.35-13.05

10.30-10.50 Descans

8.40 - 10.30

TALLER
Isabel
Sabaté

(S1) 8.30–11.00

TALLER
Gemma
Miralles

(S1)

9.30- 11.20

TEG_DT
Lisa

Marrani
(S5)

9.00 - 10.15

TEC_DA
Jorge

Vicente
(S5)

Serigrafia: curs – 2020-2021

DL DM DX DJ DV

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es
realitzarà a través de la Rampa d'entrada principal a l'Escardívol.

12.20-12.30 Descans

13.05-13.15 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

15.15-16.45

Descans

13.00-14.45

FOL
Montse

Ollé
(S7)

13.15-14.45

TALLER
Isabel
Sabaté

(S1)

14.15-15.15 Descans

PROJECTES
Seri

Xavi Medina
(S3/S7)

12.30-14.15

DAO
Gemma
Miralles

(S3)

TALLER
ENQUADER

NACIÓ
Mayje
(S6)

TEC_DA
 Jorge

Vicente
(S5)

HISTÒRIA
Merche

Coronado
(S7)

TALLER
Isabel
Sabaté

(S1)

11.30-13.00

MatTec
Juan

Miguel
(S3)

12.20-13.35
12.35-12.55

12.55- 14.40

10.50-12.35

TALLER
Isabel
Sabaté

(S1)

13.35-14.34

10.35-12.20

PROJECTES
Gemma
Miralles

(S1)

11.20-12.20
TUTORIA
Gemma

(S3)
11.35-13.05



Curs 2020-21
v.1

Tutors: Isabel Sabaté, Xavi Medina

Del 14 setembre al 22 de gener 16

12.15-12.300 Descans

TALLER
(S1)

9.15-12.15

TALLER
(S1)

9.00- 14.45

9.30-11.00

TUTORIA
X. Medina
fins a 27 de
novembre

(11
setmanes)

(S3)

12.30-13.30

TUTORIA
Isabel
Sabaté

(S3)

Serigrafia PF: curs – 2020-2021

DL DM DX DJ DV

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es
realitzarà a través de la Rampa d'entrada principal a l'Escardívol.

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

TALLER
(S1)

9.00- 14.45

16.00-18.45
TALLER

(S1)
16.00-18.45

TALLER
(S1)

DL DM DX DJ DV



Curs 2020-21
DISSENY GRÀFIC INTERACTIU_ESPAIS: curs – 1_V.5
Tutora: Isabel Sabaté
Coordinador: Jaume Ferrer

Del 21 setembre al 23 d'octubre 5

18.55-20.05 Descans

20.20-20.30 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 26 d'octubre al 18 de desembre 8

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es realitzarà a través de la Rampa d'entrada
principal a l'Escardívol.

DJ DV

15.00-16.15

FOTOGRAFIA
Anna Puerto

UF1
(16)

15.00-16.00 15.00.16.00

PROGRAMACIÓ
Xavi Gallego

UF1
(14) 15.00.16.30

LLENG.
AUDIOVISUAL
Anna Puerto

UF2
(14)

15.00-16.30

RECURSOS
TIPOGRÀFICS

Fortià Baqués
(14)

16.00-17.00
16.00-17.15

PROGRAMACIÓ
Jaume Ferrer

UF1
(14)

16.15-17.15

TEORIA DE LA
IMATGE

Isabel Sabaté
(16) 16.30-17.45

PROJECTES G.I.

Isabel
UF1
(14) 16.30-18.30

FOL
Montse Ollé

11b
(14/15)

17.00-17.20

17.15-18.00
TUTORIA

Isabel Sabaté
(11)

17.15-17.35

20.05-21.35

PROGRAMACIÓ
Xavi Gallego

UF1
(14)

20.20-21.35

INTERFÍCIES
Xavi Gallego

UF3
(14)

17.55-18.55

TEORIA DE LA
IMATGE

Isabel Sabaté
(16)

18.30-18.50

FONAMENTS
Isabel Sabaté

UF2
(16)

FONAMENTS
Gemma Miralles

UF1 (16)

Descans

17.20-19.05

RECURSOS
TIPOGRÀFICS

Fortià Baqués
(14)

17.35-18.50

PROGRAMACIÓ
Jaume Ferrer

UF1
(14)

DL DM DX

18.50-21.50
HISTÒRIA

 Roger González
(11)

19.05-20.20

LLENG.
AUDIOVISUAL

Juan Miquel
UF1
(14)

20.30-21.45

INTERFICIE
Jaume Ferrer

UF1
(14)

17.35-17.55 Descans
18.00-18.20 Descans

18.20-20.20

PROJECTES G.I.

Jaume Ferrer
UF2

(14/S6 a
partir de
18.30h)

FONAMENTS
Isabel Sabaté

UF2
(14)

16.00-17.15

PROJECTES G.I.
Jaume Ferrer

UF2
(14/S6)

16.15-17.15

TEORIA DE LA
IMATGE

Isabel Sabaté
(16) 16.30-17.45

PROJECTES G.I.

Isabel
UF1
(14)

16.00-17.45

Descans

LLENG.
AUDIOVISUAL
Anna Puerto

UF2
(14)

RECURSOS
TIPOGRÀFICS

Fortià Baqués
(14)

DV

15.00-16.30

RECURSOS
TIPOGRÀFICS

Fortià Baqués
(14)

16.30-18.30

FOL
Montse Ollé

11b
(14/15)

Descans

18.50-21.50

MITJANS
INFORMÀTICS
Laura Micaló

 (14/15)

DL DM DX DJ

15.00-16.15

LLENG.
AUDIOVISUAL

Juan Miquel
UF1
(16)

15.00-16.00 15.00.16.00

PROGRAMACIÓ
Xavi Gallego

UF2
(14) 15.00.16.30

Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 11 de gener al 4 de juny 20

19.30-19.40 Descans

Descans

MITJANS
INFORMÀTICS
Laura Micaló

(14/15)

DV

15.00-16.00
15.00.16.15

FOTOGRAFIA
Marta Calvó

 UF2
(14)

15.00.16.30

LLENG.
AUDIOVISUAL
Anna Puerto

UF2
(14)

15.00-16.30

16.30-18.30

FOL
Montse Ollé

11b
(14/15)

RECURSOS
TIPOGRÀFICS

Fortià Baqués
(14)

PROJECTES G.I.
UF3

Xavi M
1h y 40'

(16)

15.15-16.15

PROGRAMACIÓ
Jaume Ferrer

UF2
(16)

FONAMENTS
Isabel Sabaté

UF2
(14)

16.15-17.15

TEORIA DE LA
IMATGE

Isabel Sabaté
(16)

16.15-17.30

INTERFÍCIES
Xavi Gallego

UF2
(14)

16.30-17.30

TEORIA DE LA
IMATGE

Isabel Sabaté
(14)

17.15-18.00
TUTORIA

Isabel Sabaté
(11)

17.30-17.50 Descans 17.30-17.50 Descans

RECURSOS
TIPOGRÀFICS

Fortià Baqués
(14)

FONAMENTS
Gemma Miralles

UF1 (14)

16.00-17.15

17.15-18.15

18.00-18.20 Descans
17.50-18.50

INTERFICIE
Jaume Ferrer

UF2
(14) 17.50-19.30

18.20-19.20

PROJECTES G.I.
Jaume Ferrer

UF2
(14)

18.30-18.50

18.50-21.50
HISTÒRIA

 Roger González
(11)

18.50-21.50
19.20-21.40

PROJECTES G.I.
Xavi Gallego
UF3  2h y 20'

(14/S6) 19.40-21.40
ANGLÈS

Anna Coch
(16)20.05-21.50

PROGRAMACIÓ
Xavi Gallego

UF2
(16)

Descans

FONAMENTS
Gemma Miralles

UF3 (14)

18.15-18.35

18.35-20.05

18.00-18.20 Descans

PROGRAMACIÓ
Jaume Ferrer

UF2 (14)

16.00-17.15

PROJECTES G.I.
Jaume Ferrer

UF2
(14/S6)

16.15-17.15

TEORIA DE LA
IMATGE

Isabel Sabaté
(16) 16.30-17.45

PROJECTES G.I.

Isabel
UF1
(14)

16.00-17.45

17.45-18.05

18.08-19.05

17.15-18.00
TUTORIA

Isabel Sabaté
(11)

17.15-17.35

17.35-18.50

INTERFICIE
Jaume Ferrer

UF1
(14)

LLENG.
AUDIOVISUAL
Anna Puerto

UF2
(14)

RECURSOS
TIPOGRÀFICS

Fortià Baqués
(14)

Descans

FOTOGRAFIA
Anna Puerto

UF1
(16)

18.30-18.50 Descans

18.50-21.50
HISTÒRIA

 Roger González
(11)

18.50-21.50

MITJANS
INFORMÀTICS
Laura Micaló

 (14/15)
INTERFÍCIES
Xavi Gallego

UF3
(16)

17.55-18.55

TEORIA DE LA
IMATGE

Isabel Sabaté
(14)

15.00-16.30

RECURSOS
TIPOGRÀFICS

Fortià Baqués
(14)

16.30-18.30

FOL
Montse Ollé

11b
(14/15)

17.35-17.55 Descans

20.05-21.20

DL DM DX DJ

19.05-20.05
FONAMENTS

Gemma Miralles
UF1 (16) 18.55-20.10

FOTOGRAFIA
Marta Calvó

 UF2
(16)

19.20-21.40

PROJECTES G.I.
Xavi Gallego
UF3  2h y 20'

(14/S6)

20.10-21.40
ANGLÈS

Anna Coch
(16)

15.00.16.30

18.20-19.20

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

MITJANS
INFORMÀTICS
Laura Micaló

(14/15)
18.50-21.50

HISTÒRIA
 Roger González

(11)
18.50-21.50

19.20-21.40

PROJECTES G.I.
Xavi Gallego
UF3  2h y 20'

(14/S6) 19.40-21.40
ANGLÈS

Anna Coch
(16)20.05-21.50

PROGRAMACIÓ
Xavi Gallego

UF2
(16)



Curs 2020-21
DISSENY GRÀFIC INTERACTIU_ESPAIS: curs – 2_V.4
Tutor: Xavi Gallego
Coordinador: Jaume Ferrer

Del 21 setembre al 23 d'octubre 5

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 26 d'octubre al 18 de desembre 8

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es
realitzarà a través de la Rampa d'entrada principal a l'Escardívol.

DL DM DX DJ

FOTOGRAFIA
Marta Calvó

 UF3
(14)

PROJECTEG.I
UF4

Xavi Gallego
(16/S6)

INTERFÍCIES
GRÀFIQUES

Jaume
UF4
(14)

Descans

PROJECTES
ESPAI
UF1

Xavi Gallego
(14/S6 fins a

17.00)

PROJECTES
ESPAI
UF1

Xavi Gallego
(16)

Descans

Descans

PROGRAMACIÓ
UF3

Xavi Gallego
(16)

TECNOLOGIA
UF1

Xavi M
(16)

15.00-17.15

17.15-17.35

17.35-18.50

INTERFÍCIES
GRÀFIQUES

Jaume UF4
(16)

17.00-18.30

15.00-16.00

16.00-18.15

18.15-18.35

18.35-19.5018.35-19.45

DJ

15.00-17.15

TECNOLOGIA
UF1

Xavi M
(16)

PROJECTES
ESPAI
UF1

Xavi Gallego
(16)

17.35-18.50

FOTOGRAFIA
Marta Calvó

 UF3
(14)

Descans

Descans

15.00-16.00

16.00-18.15

17.15-17.35 Descans

18.15-18.35

18.35-20.10

INTERFÍCIES
GRÀFIQUES

Xavi Gallego
UF5 1h y 40'

(16/S6)

DX

PROJECTEG.I
UF4

Xavi Gallego
(16/S6)

16.15-18.00

18.00-18.20

18.20-19.20

TECNOLOGIA
Xavi Gallego

UF2 (14)
15.30-17.00

DL DM

INTERFÍCIES
GRÀFIQUES

Jaume
UF4
(14)

TUTORIA
Xavi Gallego

(16)

15.00-16.30

16.30-18.15

18.15-18.35

15.00-16.15

LLENG,
AUDIOVISUAL

Ana Puerto
UF3 (16)

LLENG,
AUDIOVISUAL

Ana Puerto
UF3
(16)

15.00-16.15

16.15-17.45

17.45-18.05

18.05-19.35

18.30-18.50

18.50-19.50

TUTORIA
Xavi Gallego

(16)

INTERFÍCIES
GRÀFIQUES

Jaume UF4
(16)

PROJECTES
ESPAI
UF1

Xavi Gallego
(14)

Descans

PROGRAMACIÓ
UF3

Xavi Gallego
(14)

Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 11 de gener al 4 de juny 20

Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

TECNOLOGIA
Xavi Gallego

UF3 (14)TECNOLOGIA
Ana Puerto

UF3
(14)

17.35-18.50

FOTOGRAFIA
Marta Calvó

 UF3
(14)

Descans18.15-18.35

18.35-20.10

20.10-21.40

18.50-20.50

INTERFÍCIES
GRÀFIQUES

Xavi Gallego
UF5 1h y 40'

(16/S6)

18.20-19.20

19.20-21.20

DJ

15.00-16.15

PROGRAMACIÓ
UF3

Xavi Gallego
(14)

15.00-17.15

TECNOLOGIA
UF1

Xavi M
(16)

16.45-18.15

PROJECTE
INTEGRAT

Xavi Gallego
1h y 40'

(16)

17.15-17.35 Descans

17.35-18.50
FOTOGRAFIA
Marta Calvó

 UF3 (16)

16.15-18.15

18.15-18.35

18.35-20.15

Descans 18.15-18.35

Descans

INTERFÍCIES
GRÀFIQUES

Xavi Gallego
UF5 1h y 40'

(16)

PROJECTES
ESPAIS   Jordi

UF3
(14/S6)

20.15-21.50

15.00-16.00

PROJECTES
ESPAIS Jordi

UF3 (14)

DL DM DX

18.05-19.35

19.35-21.15

LLENG,
AUDIOVISU

A. Puerto UF3
(16)

PROJECTES G.I
Isabel UF5

(16)

TUTORIA
Xavi Gallego

(16)

TECNOLOGIA
Xavi Gallego

UF2
(14/16)

PROJECTES
ESPAI
UF1

Xavi Gallego
(14)

PROJECTES
ESPAI
UF2

Xavi Gallego
(14)

TUTORIA
Xavi Gallego

(16)

PROJECTE
INTEGRAT

 Laura
Micaló

1h y 40'
(16)

PROJECTE
INTEGRAT

Jaume           1h
y 40'
(16)

TECNOLOGIA
Xavi Gallego

UF3 (14)

16.00-16.45

18.35-19.35

19.35-21.35

15.15-17.15

17.15-17.35

17.35-19.05

19.05-21.00

18.50-20.20

20.20-21.50

PROJECTE
ESPAIS

Ana Puerto
UF2 (14)

PROJECTES
ESPAIS

Candi          UF2
(16)

TECNOLOGIA
Xavi Gallego

UF2 (14)



Curs 2020-21
Projectes i Direcció d’obres de Decoració - PIDO: curs – 1
Tutor: Xavi Medina
Coordinador: Laura Micalo v_05

Del 21 setembre al 23 d'octubre 5

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

FOL
Montse Ollé
(Fol Espais 1)

18.30-18.50 Descans

18.50-21.50

INFORMATICA
Laura Micaló
(Mitjans Info.

Espais 1)

18.10-19.35

18.15-18.35

DIB TEC
Manu Martí

DL DM DX DJ

15.00-16.50

HISTÒRIA
Merche

Coronado (1h
y 50) 15.00-17.15

PROJECTES
Lisa Marrani

VOLUM
Xavi M

(Tecnologia
Espais2 UF1)

15.00-17.10

16.50-18.20

DV

15.00-16.30
ANGLÈS

Anna Coch15.00-16.35

16.35-17.50

17.50- 18.10
17.15-18.15

18.40-19.45

TUTORIA
Xavi M

DescansDescans

TECNOLOGIA
Xavi Gallego

TECNOLOGIA
Xavi Gallego Descans17.10-17.30

18.20-18.40

17.30-20.00

20.00-21.45

16.30-18.30

TECNOLOGIA
Laura Micaló

PROJECTES

Isabel

DIB TEC
Manu Martí

VOLUM
Xavi M

PROJECTES
Xavi M18.35-20.35

19.35-21.50

TECNOLOGIA
Laura Micaló

Descans

Del 26 d'octubre al 18 de desembre 8

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

18.05-18.25

17.35-19.35

DIB TEC
Manu Martí

15.00-17.15

17.15-17.35

HISTÒRIA
Merche

Coronado (1h
y 50)

PROJECTES
Isabel

PROJECTES
Xavi M17.30-19.00

PROJECTES
Lisa Marrani

18.50-21.50

INFORMATICA
Laura Micaló
(Mitjans Info.

Espais 1)

VOLUM
Ana Puerto

(Tecnologia
Espais 2 UF3)

15.00-16.50

16.50-18.05

DV

15.00-16.30

16.30-18.30
FOL

Montse Ollé
(Fol Espais 1)

18.30-18.50 Descans

TECNOLOGIA
Laura Micaló

TECNOLOGIA
Laura Micaló

Descans

Descans

DL

19.35-21.15

PROJECTES

Isabel19.00-20.00

DX DJ

15.00-17.10

VOLUM
Xavi M

(Tecnologia
Espais2 UF1)

17.10-17.30 Descans

DM

PROJECTES
Xavi M

ANGLÈS
Anna Coch

18.25-20.25

15.00-16.35

19.45-21.00

16.35-17.50 DIB TEC
Manu Martí

17.50- 18.10 Descans

18.10-19.45 DIB TEC
Manu Martí

VOLUM
Xavi M20.00-21.30



Del 11 de gener al 26 de febrer 7

19.50-20.00 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 1 de març al 4 de juny 13

DL

HISTÒRIA
Merche

Coronado (1h
y 50)

DVDL DM DJ

15.00-17.10

VOLUM
Xavi M

(Tecnologia
Espais2 UF1)

15.00-17.10

VOLUM
Xavi M

(Tecnologia
Espais2 UF1)

INFORMATICA
Laura Micaló

(1h y 28')
15.20-17.00

18.50-21.50

INFORMATICA
Laura Micaló
(Mitjans Info.

Espais 1)

PROJECTES
Xavi M

DM DX DJ

19.45-20.45

PROJECTES
Lisa Marrani

DV

15.00-16.30

16.50-18.00

18.00-18.20

TECNOLOGIA
Xavi Gallego

18.20-19.20

TECNOLOGIA
Laura Micaló

Descans

DIB TEC
Manu Martí

19.20-21.20

15.30-18.00

17.10-17.30

18.00-18.20

Descans

DX

15.00-18.00

17.30-19.45

TUTORIA
Xavi M

15.00-16.35
ANGLÈS

Anna Coch

20.00-21..45

TECNOLOGIA
Laura Micaló

HISTORIA  Lisa
Marrani

DIB TEC
Manu Martí

DIB TEC
Manu Martí

16.35-17.50

17.50- 18.10

18.10-19.45PROJECTES
Xavi M

Descans

15.00-16.35
ANGLÈS

Anna Coch
15.00-16.50

18.20-19.50

Descans

PROJECTES

Isabel

15.00-16.30
TECNOLOGIA
Laura Micaló

16.30-18.30
FOL

Montse Ollé
(Fol Espais 1)

18.30-18.50 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

INFORMATICA
Laura Micaló
(Mitjans Info.

Espais 1)

17.15-17.35 Descans

18.30-18.50 Descans

17.00-18.30

17.35-19.35

15.00-17.10

VOLUM
Xavi M

(Tecnologia
Espais2 UF1)

INFORMATICA
Laura Micaló

(1h y 28')
15.20-17.00

17.55-19-10
VOLUM
Xavi M

19.10-20.55
PROJECTES

Xavi M
19.35-21.10

PROJECTES
Xavi M

20.20-21.50

PROJECTES G.I

Isabel

Descans

16.30-18.00

15.00-16.30

18.50-21.50

15.30-18.00

DIB TEC
Manu Martí

DIB TEC
Manu Martí

Descans

TUTORIA
Xavi M

18.00-18.20

18.20-20.20

Descans

PROJECTES
Lisa Marrani

15.00-16.35
ANGLÈS

Anna Coch

TECNOLOGIA
Laura Micaló

HISTORIA  Lisa
Marrani

PROJECTES
Lisa Marrani

18.20-19.20
TECNOLOGIA
Xavi Gallego

18.00-18.20

19.20-21.50

FOL
Montse Ollé

11b

16.35-17.35

17.35-17.55



Curs 2020-21
INTRODUCCIÓ AL DISSENY : curs 2020-2021
Tutora: Mayje Álvarez
Coordinador: Manu Marti v_01

Del 14 setembre al 23 d'octubre 6

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es realitzarà a través
de la Rampa d'entrada principal a l'Escardívol.

DL DM DX DJ

18.50-21.50

FONAMENTS
Roger González

(HISTÒRIA
Espais 1)

(11)

DIB TEC
Manu Martí
(PIDO 1)
(13/15)

17.30-19.10

14.45.15.45

CULTURA
AUDIOVISUAL
Juan Miguel

(11)

DescansDescans

Treball personal
matèries

comunes (13)
15.45-18.50

CULTURA
AUDIOVISUAL
Juan Miguel

(11)

DIBUIX ART.
Mayje (13)

17.30-19.00

17.15-19.30

TUTORIA Mayje
(11)14.45-15.45

DIBUIX ART.
Mayje (13)

19.00-20.15

15.45-17.15

17.15-17.30

14.45-17.15

DISSENY
(VOLUM) Xavi

M.
(13)

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 26 d'octubre al 18 de desembre 8

DIBUIX ART.
Mayje (13)

Descans

DL DM

20.25-21.25

18.50-21.50

FONAMENTS
Roger González

(HISTÒRIA
Espais 1)

(11)

18.50-21.50

FONAMENTS
Roger González

(HISTÒRIA
Espais1)

(11)

DX DJ

DIB TEC
Manu Martí

(PIDO1)
(13/15)

18.25-20.25

DIB TEC
Manu Martí
(PIDO 1)
(13/15)

14.45-17.15

17.15-17.30

17.30-19.00

DIBUIX ART.
Mayje (13)

19.00-20.15

CULTURA
AUDIOVISUAL
Juan Miguel

(11)

DIBUIX ART.
Mayje (13)

19.00-20.15

DISSENY
(VOLUM) Xavi

M.
(13)

TUTORIA Mayje
(11)

Treball personal
matèries

comunes  (13)

16.35-17.50

17.50-18.50

15.45-16.35
Treball personal

matèries
comunes  (13)

14.45.15.45

16.30-18.10

CULTURA
AUDIOVISUAL

(1h y 40')
Juan Miguel

(11)

18.10-18.25 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

18.50-21.50

FONAMENTS
Roger González

(HISTÒRIA
Espais1)

(11)



Del 11 de gener al 26 de febrer 7

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

DL DM DX DJ

19.20-21.20

DIB TEC
Manu Martí

(PIDO 1)
(13/15)

18.30-20.45

17.50-18.50

18.50-21.50

FONAMENTS
Roger González

(HISTÒRIA
Espais 1)

(11)

17.15-18.30

15.00-17.50

DISSENY
(VOLUM)
Xavi M.

(13)

DISSENY
(VOLUM)

Mayje
(13)

15.00-16.15

16.30-19.20

TUTORIA Mayje
(11)

Descans

16.15-17.15

CULTURA
AUDIOVISUAL
Juan Miguel

(11)

CULTURA
AUDIOVISUAL
Juan Miguel

(11)

DIB TEC
Manu Martí

(PIDO 1)
(13/15)

16.35-17.50

19.00-20.15
DIBUIX ART.

Mayje  (13)

14.45.15.45

DIBUIX ART.
Mayje
(13)

15.45-16.35
Treball personal

matèries
comunes  (13)

Treball personal
matèries

comunes  (13) Treball
personal
matèries

comunes (13)

18.50-19.00

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

Del 1 de març al 4 de maig 9

17.15-17.30 Descans

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

19.30-21.50
DIB TEC

Manu Martí
(PIDO 1)
(13/15)

15.00-16.30

15.00-17.15
DIBUIX ART.

Mayje (13)

16.30-18.30

FONAMENTS
Roger González

(HISTÒRIA
Espais1)

(11)

DISSENY
(VOLUM)
Xavi M.

(13)
18.30-19.30

DISSENY
(VOLUM)

Mayje (13)

DL DM DX DJ

16.30-17.30

17.15-17.35

20.00-21.00

FONAMENTS
Juan Miguel

(11)
Descans

17.35-19.35
DIB TEC

Manu Martí
(PIDO 1)
(13/15)

CULTURA
AUDIOVISUAL
Juan Miguel

(11)

CULTURA
AUDIOVISUAL
Juan Miguel

(11)

15.30-17.15

TUTORIA Mayje
(11)

DIBUIX ART.
Mayje (13)

17.30-19.00

19.00-20.00

Treball personal
matèries

comunes (13)

18.50-21.50

Descans

17.50-18.50

17.30-17.50

DISSENY
(VOLUM)
Xavi M.

(13)

( ) Espai on s'imparteix l'assignatura



Curs 2020-21
Plastica i Tallers
Coordinadora: Ariadna Benavides v_01

Per tal d'evitar aglomeracions, és molt important tenir en consideració l'entrada i sortida dels grups, que es realitzarà a través dels següents punts:
- Entrada principal a l'Escardívol
 - Entrada n° 1
 - Entrada n° 2
 - Entrada n° 3

18.3O-19.00 18.30-19.00

DJ

ESCULTURA
Pep
(S4)

10.00-13.00

CERAMICA
Ariadna

(S2)
10.00-12.00

12.00-13.00

PINTURA
Juan Miguel

(S5)

ESCULTURA
Pep
(S4)

10.00-13.00

DL DM DX

4-6 anys
MAYJE/ANNA
COCH (S7)

17.3O-18.30

16.00-17.30
13-16 anys

MAYJE
(S5)

13-16 anys
MAYJE
(S5)

16.00-17.3016.00-17.30

10.00-12.00
CERAMICA

Ariadna
(S2)

10-12 anys
MAYJE/ANNA

COCH          (S7)

19.0O-21.00 19.00-21.00
PINTURA

JORGE (S5)

ESCULTURA
Pep
(S4)

10-12 anys
MAYJE/MERCHE

(S7)

17.3O-18.30
TALLER INFANTIL

CERAMICA Ariadna
(S2)

4-6 anys
MAYJE/MERCHE

(S7) 17.3O-19.00
7-9 anys

JORGE(S5)
7-9 anys

ARIADNA (S6)

Dibuix i noves
tecnologies

JORGE      (S7)
19.00-20.30

7-9 anys
ARIADNA (S6)

CERAMICA
Ariadna (S2)

7-9 anys
JORGE(S5)

PINTURA
MAYJE
(S5)

16.00-17.30

17.3O-19.00

Dibuix i noves
tecnologies

JORGE
(S5)

MODEL NATURAL
JORGE
(S5)

19.00-21.00
CERAMICA

Ariadna (S2)

20.30-21.00
( ) Espai on s'imparteix l'assignatura

ENTRADAS I SORTIDES

18.3O-19.00 18.30-19.00

20.30-21.00

19.0O-21.00 19.00-21.00
PINTURA

JORGE (S5)

ESCULTURA
Pep
(S4)

Dibuix i noves
tecnologies

JORGE      (S7)
19.00-20.30CERAMICA

Ariadna (S2)

PINTURA
MAYJE
(S5)

MODEL NATURAL
JORGE
(S5)

19.00-21.00
CERAMICA

Ariadna (S2)

10.00-13.00

ESCULTURA
Entrada a les 10:00 i
sortida a les 13:00

per la porta principal

10.00-12.00 PINTURA        Entrada
a les 10:00 i sortida a

les 13:00 per
l'entrada nº2

CERAMICA Entrada a
les 10:00 i sortida a

les 12:00 per la porta
principal

DL DM DX DJ

10.00-12.00

CERAMICA Entrada a
les 10:00 i sortida a

les 12:00 per la porta
principal

12.00-13.00

10.00-13.00

ESCULTURA
Entrada a les 10:00 i
sortida a les 13:00

per la porta principal

16.00-17.30

13-16 anys Entrada a
les 16:00 i sortida a

les 17:20 per
l'entrada nº 2

16.00-17.30 16.00-17.30

13-16 anys Entrada a
les 16:00 i sortida a

les 17:20 per
l'entrada nº 2

16.00-17.30

7-9 anys
ARIADNA Entrada a
les 17:30 i sortida a

les 18:50 per
l'entrada nº 2

10-12 anys
Entrada a les 17:30 i
sortida a les 18:50
per l'entrada nº3

7-9 anys       JORGE
Entrada a les 17:20 i
sortida a les 19:00
per l'entrada nº 2

7-9 anys
ARIADNA Entrada a
les 17:30 i sortida a

les 18:50 per
l'entrada nº 2

10-12 anys
Entrada a les 17:30 i
sortida a les 19:00
per l'entrada nº3

17.3O-18.30
4-6 anys    Entrada a
les 17:30 i sortida a

les 18:30 per
l'entrada nº 3

17.3O-18.30

4-6 anys    Entrada a
les 17:30 i sortida a

les 18:30 per
l'entrada nº 3

TALLER INFANTIL
CERAMICA  Entrada

a les 17:20 i sortida a
les 18:30 per la porta

principal

17.3O-19.00

19.0O-21.00

CERAMICA Entrada a
les 19:10 i sortida a

les 21:00 per la porta
principal

19.00-21.00

PINTURA      Entrada
a les 19:10 i sortida a

les 21:00 per
l'entrada nº 2

ESCULTURA
Entrada a les 18:50 i
sortida a les 20:50

per la porta principal

Dibuix i noves
tecnologies Entrada

a les 17:30 i sortida a
les 18:50 per
l'entrada nº2

17.3O-19.00

7-9 anys       JORGE
Entrada a les 17:20 i
sortida a les 19:00
per l'entrada nº 2

19.00-20.30 PINTURA      Entrada
a les 19:10 i sortida a

les 21:00 per
l'entrada nº2

Dibuix i noves
tecnologies Entrada

a les 19:00 i sortida a
les 20:30 per
l'entrada 3

19.00-21.00

CERAMICA Entrada a
les 19:10 i sortida a

les 21:00 per la porta
principal

MODEL NATURAL
Entrada a les 19:00 i
sortida a les 21:00
per l'entrada nº2
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EDRA ONLINE V.2 
Abstract 
Aquest document recull dades i propostes que poden resultar d'utilitat a l’escola d’Art i Disseny edRa                
per a millorar el seu funcionament comunicatiu i didàctic virtual. Més enllà de la comparativa entre                
diferents aspectes rellevants i solucions possibles, allò realment important és aconseguir l'adequació            
del projecte educatiu a un model flexible dins i fora de l’espai físic de l’escola, on l’alumnat sigui el                   
centre i pugui dur a terme les tasques educatives proposades de manera virtual i presencial. 
 
 

  

 



 

1. Introducció 
La presència corporativa online de l’Escola d’Art i Disseny edRa s’inicia l'any 2005 amb la               
programació d’una pàgina web amb codi HTML (no es té la certesa de si estava allotjada a un espai                   
al servidor xtec o ja es va contractar un allotjament al servidor web ARSYS). Posteriorment es va                 
contractar un estudiant de multimèdia que va programar un CMS a mida allotjant-lo al servidor web                
Arsys. Aquest sistema era massa rígid i poc usable, i la renovació de continguts del dia a dia de                   
l’escola era molt baix. Aquests factors van donar lloc a prendre la decisió de descentralitzar i optar                 
per un sistema de múltiples blogs, basat en blogspot de Google, amb l'encàrrec de que cada                
coordinador actualitzés els continguts dels seus estudis. Posteriorment el blog general de l'escola va              
passar a ser Drupal Gardens. L’any 2017 ja es va unificar tot amb Joomla al servidor web (ARSYS)                  
per a allotjar la web corporativa www.artedra.net.  
Els blogs actualment encara publicats són: 
http://edraplastica.blogspot.com/ 
http://tallersdart.blogspot.com/p/edra.html 
http://edrainteriors.blogspot.com/ 
http://artedraserigrafia.blogspot.com/ 
http://artedracomunicacio.blogspot.com/ 
Pel que fa a la presència de l’escola a les xarxes socials, l’any 2011 es va crear un perfil personal de                     
Facebook “Edra Comunitat” gestionat des del departament d’administració. L’any 2017 es va crear             
una pàgina de facebook anomenada @escolaedra, per substituir definitivament el perfil persona Edra             
Comunitat. Des de l’any 2016 està gestionat pel departament de difusió de l’escola, igual que la resta                 
de xarxes socials creades. L’any 2015 es va crear el compte @edradisseny d’Instagram i al 2016 el                 
de Twitter. 
 
L’ús de recursos ONLINE de l’escola amb finalitats educatives està centrat en aplicacions             
proporcionades per Google (correu Gmail, espai d'emmagatzematge Drive, Google slides, Google           
Docs, Google Sheets, etc.) i proveïdors d’allotjament web.  
El professorat de l’escola utilitza habitualment l’aplicació de correu GMAIL per rebre i enviar              
comunicacions internes i de funcionament de centre des de fa uns 10 anys a través de diferents                 
grups de correu Google o de manera individualitzada. També s’utilitza des de l’any 2016 l’aplicació               
Sheets de Google per documentar les notes de l’alumnat.  
Una part petita del professorat (4 persones de 20), des del curs 2014-2015 aproximadament, utilitza               
diferents aplicacions Google per crear (Slides i DOCS), guardar i compartir (Drive) i valorar (Forms)               
amb l’alumnat els enunciats de les activitats d’aprenentatge, així com enregistrar i calcular els              
resultats acadèmics (Sheets) d’aquestes. La resta del professorat treballa amb el servidor local de              
l’escola (srv-art), guardant i compartint els enunciats dins del sistema de carpetes del servidor local i                
generant el programa educatiu dins de cada mòdul a través d’aplicacions vàries instal·lades en              
ordinadors físics. 
En el curs 2019-2020, a partir del dia 13 de març, seguint les indicacions i instruccions de les                  
autoritats competents, l’escola va tancar de manera temporal totes les activitats presencials, a causa              
de la pandèmia de la COVID-19. Per aquest motiu, es va crear un espai d'emmagatzematge ONLINE                
a través de l’aplicació Drive de Google aprofitant el compte XTEC personal d’un professor i el fet que                  
el Drive a xtec.cat proporciona capacitat d’emmagatzematge il·limitat. Es ca crear una rèplica de              
l’estructura de directoris del servidor local, amb un sistema de permisos d’accés dels diferents tipus               
d’usuari. Per cada grup classe es va definir un googlegroup de professors i un d’alumnat amb                
permisos de lectura/escriptura diferenciats en funció de si eren carpetes d’enunciats o d’entregues. 
 
Finalment, pel que fa a proveïdors d’allotjament web, l’any 2015, dins del mòdul d’Edició web del                
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Assistència al Producte Gràfic interactiu, es va començar a utilitzar               
proveïdors gratuïts d’allotjament web com ByetHost, Hostinger, etc., per poder desenvolupar les            

 

http://edraplastica.blogspot.com/
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activitats de les Unitats Formatives 2, 3, 4 i 5 del mòdul, i també projectes transversals del cicle,                  
segons els resultats d’aprenentatge i competències bàsiques establerts en el currículum del cicle.             
Aquest recurs de proveïdors web gratuïts tenia limitacions: bloqueig de la IP de l’escola per part dels                 
proveïdors quan l’alumnat treballava en grup in situ des de l’escola, limitacions d’espai dels servidors,               
limitacions d’accés a capes del servidor a l’hora d’editar codi, etc. Aquestes limitacions generaven              
dificultats per complir la temporització de les activitats, reprogramació constant dels requisits de les              
activitats i frustració i falta d'aprenentatge significatiu de l’alumnat. Per aquest motiu l’any 2017 es va                
iniciar la creació de diferents comptes d’FTP dins del servidor de l’allotjament web on tenim la web                 
corporativa de l’escola. Es va començar treballant amb l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior               
i l’experiència va ser satisfactòria. El curs següent (2018-2019) es va aplicar també a les activitats del                 
mòdul d’Edició web de l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà. La valoració va ser satisfactòria                
però també problemàtica perquè durant el curs 2019-20 s’han produït caigudes del servidor que han               
afectat la web de l’escola, i que s’han solucionat trucant al proveïdor d’allotjament web Arsys i                
reiniciant-lo.  

2. Situació actual 
A l’escola edRa cohabiten sistemes de treball ONLINE i OFFLINE simultàniament que tenen             
necessitats i costos diferents. A vegades des de cada sistema es dupliquen serveis, com ara               
l’emmagatzematge d’informació, etc. De cara el curs 2020-21 es preveu la necessitat d’assegurar             
que els sistemes d’arxius siguin accessibles en mode online perquè cal preveure un possible              
tancament del centre per un rebrot de la pandèmia de la COVID-19 o bé la possibilitat de que alguns                   
grups, estudiants o professors/es concretes puguin restar en quarentena i els calgui seguir l’activitat              
online. El quadre següent mostra l’estat actual dels sistemes online i offline, juntament amb              
propostes: 
 

Element Situació actual Proposta Justificació Cost 

1. Grups de 
correu Google 
Groups 

Grups de correu constituïts 
bàsicament  per correus 
personals de l’aplicació 
Gmail del professorat.  
 

1. Els correus del 
professorat que 
siguin correus 
corporatius xtec 
(xarxa telemàtica 
del Departament 
d’Educació).  

-  Espai il·limitat. 
-  Rebuda 
comunicacions de 
Departament 
d’Educació. 
- Facilitat per accedir 
al ventall de tràmits i 
serveis del 
Departament 
d’ensenyament. 

1 hora de treball 1 
persona per donar 
d’alta els correus. 

Inexistència de signatures 
corporatives en els correus 
redactats pel professorat 
quan desenvolupa tasques 
laborals relatives a la 
docència. 

2. Incorporar 
signatura 
corporativa a cada 
persona de 
l’equip. 

- Difusió i identificació 
del centre educatiu. 
- Cohesió identitat 
corporativa entorn 
digital. 

1 o 2 hores de treball 
1 persona per 
assessorar al 
professorat a l’hora 
d’incorporar signatura 
corporativa. 

Inexistència de requisits 
legals a la part inferior dels 
correus 

3. Incorporar 
frases legals al 
final del correus.  

- Complir els requisits 
legals dels correus 
corporatius de 
l'Ajuntament. 

?? hores. Caldria una 
persona que porti la 
gestió per incorporar 
tots els aspectes 
legals dels correus. 

2. Correus 
corporatius 
artedra.net 

Actualment hi ha 7 comptes 
de correu: 
administracio@artedra.net 
ariadna@artedra.net 
international@artedra.net 

4. Eliminar els 
comptes de 
correu 
artedra.net que 
no es gestionen 

- Unificar eines de 
correu. Per treballar 
des dels comptes de 
correu artedra.net, cal 
treballar amb altres 

10 minuts per entrar al 
panell de control 
ARSYS i fer-ho. 
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jordi@artedra.net 
maije@artedra.net 
tallers@artedra.net i 1 
redireccionament 
(info@artedra.net). El seu ús 
és divers. El correu 
administració ocupa un 5 de 
les 8 Gb de correu. En canvi, 
la resta ocupen o 250 Mb o 
500 Mb d’ocupació. 

des 
d’administració o 
per una persona 
concreta en cas 
de  projectes 
puntuals (celler, 
tallers d’art, etc.). 
Deixar els correus: 
administracio@ar

tedra.net, 

ariadna@artedra.

net, 

international@art

edra.net, 

tallers@artedra.n

et i 1 
redireccionament 
(info@artedra.net). 

sistemes. A més, a 
l’inici del curs 2017-18 
es va proporcionar 
correus artedra.net a 
l’equip de professors i 
ningú els utilitzat a 
excepció d’en Jordi 
Hernández. Des 
d’administració, es 
treballa amb 
aplicacions locals de 
correu per a consultar 
els comptes 
d’administració i info. 

5. Crear correus 
del professorat a 
l’xtec i 
incorporar-los als 
grups de correu 
google (bucdart, 
etc.) 

- Aprofitar l’expertesa 
del professorat 
utilitzant gmail. 
Els correus xtec 
treballen sobre 
l’aplicació Gmail de 
Google i és el sistema 
de treball del 
professorat des de fa 
temps. 

 

3. Blogs Blogger Blogs no actualitzats dels 
diferents ensenyaments que 
es fan a l’escola. 

6. Eliminar la 
visibilitat dels 
blogs. 

- Contingut no 
actualitzat. 
- Cap recurs humà 
per a actualitzar-los.  
- Disgregació de la 
identitat de l’escola 
per la xarxa i, com a 
conseqüència, falta 
de bon 
posicionament. 
- La informació no 
actualitzada pot 
provocar confusió als 
usuaris de l’escola 

10 minuts als 
responsables del Blog 
per a invisibilitzar-los. 
Tutorial: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=E73u4T
mPnLw 

4. Web 
corporativa 
www.artedra.net 

Web explicativa de la oferta 
educativa de l’escola, 
procediments i alguns 
projectes de les diferents 
disciplines. 

1. Incorporar més 
continguts 
dinàmics per 
actualitzar-la al 
ritme de les 
xarxes. 

- Perquè estigui més 
actualitzada, tal com 
passa a les xarxes 
socials, on es veu el 
dia a dia de l’escola. 

1 o 2 hores 
incorporant GINYS de 
les xarxes socials. 

2. Canviar 
sistema de gestió 
de la web per 
facilitar la 
incorporació de 
continguts per 
més d’una 
persona. 

- Incorporar 
directament el 
contingut a la web 
des de cada cicle i 
eliminar el sistema 
d’enviament de fitxes. 

5 hores de feina per 
formació professorat. 
1 o 2 hores setmanals 
per supervisar el 
contingut pujat pel 
professorat i la seva 
publicació. 
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3. Incorporar 
seguretat a 
l’allotjament. 
Actualment conviu 
amb les webs de 
l’alumnat de cicles 
de gràfica 
interactiva. 

- La convivència de la 
web corporativa de 
l’escola i les webs 
escolars de l’alumnat 
ha provocat en aquest 
curs que caigués la 
web. En altres 
circumstàncies pot 
provocar danys 
majors (hackeig 
BBDD o del CMS, 
etc.) 

1 hora contractant 
servei aïllat. El cost 
pot variar. 

4. Incorporar els 
protocols legals 
(cookies, política 
de privacitat, etc.) 
que ha de contenir 
una web 
corporativa de 
l’Ajuntament 

- Complir els requisits 
legals que requereix 
una web pública. 

?? hores. Caldria una 
persona que porti la 
gestió per incorporar 
tots els aspectes 
legals de la web. 

5. Webs alumnat 
www.artedra.net 

61 carpetes de 100 MB al 
FTP per a cada alumne al 
servidor d’allotjament web de 
l’escola (Arsys) + una Base 
de dades per alumne per 
poder treballar amb gestors 
de continguts (Wordpress) 

Canviar 
condicions del 
servidor on 
l’alumnat treballi 
les seves web 
escolars. 

- Millorar l’experiència 
dels alumnes per 
millorar la memòria 
límit per gestionar el 
PHP, l’espai 
d’emmagatzematge, 
etc. 

1 hora contractant un 
nou servei. El cost pot 
variar. Veure apartat 
3.5.,3.6., ) 

6. EDRA online 
v2 

Sistema de carpetes EDRA 
online simulant un campus 
virtual al DRIVE xtec d’un 
professor de l’escola. Aquest 
espai té un sistema de 
permisos feble pels diferents 
tipus d’usuari (professorat i 
alumnat específic de cada 
cicle), no permet la gestió àgil 
en bloc de carpetes i arxius 
(copiar, duplicar…) i està 
sotmesa a les condicions 
opaques de privacitat i ús de 
Google, que escapen al 
control del Centre i del titular 
del Centre. 
El Departament ha impulsat 
un pla pilot per desenvolupar 
un suite de campus virtual 
alternativa a Google però els 
resultats poden trigar un any 
en arribar i es desconeixen 
les condicions en les que es 
podrà usar ni si les escoles 
municipals hi tindrem accés, 
ni qui assumirà el cost de les 
infraestructures (servidors, 
manteniment de les 
aplicacions… ) 
 

1. Migrar sistema 
actual EDRA 
online mitjançant 
un compte 
GSUITE il·limitat 
específic per 
aquesta tasca. 
Crear EDRA 
online v2. 

- Millorar els 
problemes detectats 
durant el confinament 
(enviament 
indiscriminat de 
correu, gestió 
d’usuaris inestable, 
etc.) 

1 persona XX hores 
de treball setmanals 

2. Fer una prova 
pilot basada en les 
diverses eines que 
ja existeixen 
(NextCloud, 
Collabora, Moodle, 
Jit.si, etc...) per 
crear un campus 
virtual a mida per 
a les necessitats 
de l’escola basat 
en tecnologia lliure 
que puguem 
instal·lar en un 
servidor propi i 
assegurar així el 
control de la 
privacitat i de les 
condicions d’ús en 
el futur. 

Buscar un sistema de 
campus virtual més 
estable i respectuós 
amb la privacitat, i 
preservar la sobirania 
del Centre en una 
infraestructura clau. 

1 persona XX hores 
de treball setmanals i 
assessorament extern 
per engegar el 
sistema (Pendent de 
pressupost. Veure 
3.6.4.) 

 



 

7. Aplicacions 
Google (Drive, 
Docs, Sheets, 
slides, forms, 
etc.) 

Sistema online per a la 
creació, emmagatzematge, 
compartició d’enunciats per 
part del professorat i edició 
de documents en línia. 
Actualment en mans de 
Google. 

Seguir-lo utilitzant 
com a sistema 
principal 
d’emmagatzematg
e i compartició 
dels enunciats per 
part del 
professorat amb 
l’alumnat. En 
paral·lel 
desenvolupar la 
prova pilot de 
campus virtual 
propi que 
contemplaria amb 
Nextcloud+Collabo
ra... un servei 
propi equivalent al 
que de moment 
ens proporciona 
Google Drive 

1. Accés 24 hores al 
material didàctic per 
part de l’alumnat. 
2. Cost econòmic 0. 
3. En una fase més 
avançada, seria 
interessant que el 
professorat utilitza les 
aplicacions Docs, 
Sheets, Slides i 
Forms per a generar 
el contingut de les 
seves classes perquè 
són modificables des 
de qualsevol 
dispositiu amb accés 
a internet i permet 
generar un xat intern 
dins dels propis 
documents. 
Comentari: Tema 
protecció de dades no 
segur. Per això i per 
la dependència que 
es crearia respecte a 
la plataforma online 
és clau que en 
paral·lel 
desenvolupem un 
campus virtual propi 
on totes aquestes 
dades restin sota el 
control del centre i no 
en mans d’una 
empresa externa. 

1 persona fent 
formació XX hores a 
l’equip  de professors 
per a aprendre a 
utilitzar el sistema 

Taula 1. Definició aspectes a desenvolupar pel projecte EDRA ONLINE v.2 

 

 

3. Descripció propostes EDRA ONLINE 
Alguns dels elements de canvi per a crear la proposta EDRA ONLINE v.2 requereixen canvis               
substancials. A continuació es proposa una descripció més detallada d’aquests: 

3.1. Descripció element 1: Grups de correu Google Groups 
A l’enllaç: http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/altausuari/ s’explica què és, per a què serveix, qui           
el pot sol·licitar i l’enllaç a un formulari per a sol·licitar-lo: 
 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/gestio/altausuari/


 

 
 
És important crear un calendari i explicar de manera clara i senzilla a l’equip aquest canvi. També,                 
seria important que alguna persona fes acompanyament al professorat que pugui tenir dificultats per              
seguir el procés. Una temporització interessant seria: 
Abans del 15 de juliol, donar d'alta el correu xtec per part de tot el professorat. 
Abans del 5 de setembre, crear els nous grups de correu Google Groups eliminant els anteriors per                 
no crear duplicitats 
A partir del dia 5 de setembre, començar les comunicacions amb els correu xtec i vincular-hi el                 
calendari professorat. 

3.2. Descripció element 2: Correus corporatius artedra.net 
Els correus corporatius del professorat de l’escola són gairebé tots correus personals creats a partir               
de l'aplicació Gmail. És un sistema que ha funcionat des de fa bastants anys i seguit per tothom. En                   
el curs 2018-2019, des de difusió, es van crear correus corporatius per a cada professor/a, però el                 
seu seguiment va ser nul. És possible que el fet de mantenir els grups de correu a través de Google                    
grups per a comunicar-se internament el professorat o, la falta de formació a l’hora d’utilitzar un nou                 
sistema de correu (webmail d’Arsys) fossin algunes de les causes d’aquest resultat. 
 
En canvi, els correus (info i administracio) generats sota el domini artedra.net són utilitzats diàriament               
des de l’administració de l’escola. Per tant, per optimitzar recursos, es proposa eliminar els recursos               
no utilitzats en aquest sentit i potenciar els que funcionen: Fora correus artedra.net que no s’utilitzen                
habitualment. 
 

3.3. Descripció element 3: Blog Blogger 
És imprescindible cuidar la imatge i el posicionament de l’escola a internet. Des de fa 3 cursos, hem                  
treballat amb 2 proveïdors per a fer campanyes per a captar alumnat per a cicles. SEMPRE ens han                  
comentat que és un error greu tenir webs vinculades a l’escola com blogs, que no estan actualitzades                 
ni optimitzat el seu disseny per a ser consumit el seu contingut. Per tant, es proposa la següent                  
temporització per a invisibilitzar-los: 

 



 

Abans del 15 de juliol, avisar al professorat que els va crear per descarregar el contungut que vulgui                  
guardar o posar a la actual web corporativa. 
Abans del 5 de setembre, demanar al professorat que els va crear o hi té accés d’administrador de                  
fer-los invisible o ajudar-los a fer-ho. Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=E73u4TmPnLw 
 

3.4. Descripció element 4: Web corporativa www.artedra.net 
La majoria d’accions que es volen dur a terme sorgeixen de diferents reflexions i aspectes detectats 
durant els darrers 4 cursos acadèmics,  des del departament de Difusió de l’escola. 
Tots els canvis es poden engegar un cop fet el canvi de pla servei d’allotjament web. 
 
El pla d’allotjament web i de correu corporatius actuals de l’escola és més que suficient per l’ús que 
se’n dóna.  
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E73u4TmPnLw


 

3.6. Descripció element 6: EDRA online v2  
La creació d’un servidor online per a desenvolupar de forma global o parcial les tasques didàctiques                
dels ensenyaments reglats i no reglats de l’escola té com a punt de partida la utilització actual de les                   
aplicacions web Google. Per a avançar cap a un campus virtual més estable, s’han tingut en compte                 
les següents orientacions extretes del document El Pla TIC – TAC – TOC de Centre, de Josep                 
Gavaldà (Coordinació) Júlia Mateo Francesc Gomis Mercedes Saiz Xavier Albiac, de l’any 2017: 

 
“1. Pensar en el destinatari de cada acció abans de decidir què fer.  
Per exemple, si volem comunicar-nos amb els pares de l’alumnat cal saber primer si els               
pares i mares tenen accés freqüent al correu electrònic abans d’establir aquest sistema             
com a sistema de comunicació base. Pot ser caldria estudiar la interacció ITACA-Mòbil             
primer si volem que tinga èxit perquè és realment el sistema en què treballen els               
destinataris. O bé dirigir els màxims esforços a adaptar el Moodle o el PVA del centre al                 
mòbil atès que és el mitja al que el nostre alumnat té accés universal, etc.  
2. L’acció a adoptar millora, empitjora o no aporta res significatiu respecte a la              
situació actual quant a l’objectiu a aconseguir?  
Exemple: Implantar un sistema rígid de confecció de webs, que costen d’editar, de             
mantindre, de carregar i a més no tenen un disseny impecable només pot conduir a que                
no s’adopte aquest sistema o que les webs estiguen inactives (mortes). O bé, és adequat               
i sensat proveir tot l’alumnat amb tablets? Dependrà de quin percentatge del professorat             
faça servir el recurs i sobretot quin material hi ha disponible per al recurs. Unes tablets,                
PDIs, etc. sense contingut significatiu pot ser una bonica forma de tirar els diners.  
3. Tota acció ha de ser INTEGRAL no oblidant MAI l’objectiu que pretén             
aconseguir. Això vol dir dissenyar-la des de la diagnosi fins la implantació i avaluació.  
Exemple: fer formació en Moodle NO vol dir fer un curset als docents sinó aconseguir               
que n’aprenguen i l’utilitzen amb l’alumnat. Cal aprendre fent. Per això s’haurà d’establir             
un itinerari d’aprenentatge que incloga des de la formació externa, ACOMPANYAMENT           
per PARS dins l’aula o en seminaris, POSAR EN PRÀCTICA dins la classe allò que s’ha                
aprés (que l’alumnat puga seguir part/tota l’assignatura per PVE), AVALUAR 9 El Pla TIC              
– TAC – TOC de centre l'acció per millorar, COMPARTIR amb la COMUNITAT la              
experiència i els materials generats. COOPERAR per fer formació a altres           
centres/companys que vulguen aprendre.  
4. El document ha de ser BREU amb informació comprensible, rellevant i assolible             
(per tots els membres de la comunitat escolar). Segons l’experiència dels autors,            
documents excessivament extensos són inassolibles. Cap docent consultarà un         
document de més de 50 pàgines si el que vol és entendre ràpidament què volem               
aconseguir (objectiu) per més documentació legal i bibliogràfica en què estiga           
fonamentat i cite. El llenguatge ha de ser clar i adaptat a la realitat del propi centre.  
5. Ha de ser PARTICIPAT pels docents però també per la resta de comunitat              
escolar. Cada membre de la comunitat ha de dir la seua sobre quines són les seues                
necessitats o com s’implicaria. Per això el punt anterior és encara més important:             
qualsevol membre de la comunitat escolar ha d’entendre la proposta de forma senzilla             
per poder fer propostes i millorar-la.  
6. Ha d’ajustar-se a la REALITAT de CADA CENTRE fent primer una DIAGNOSI. No              
té sentit ‘copiar-enganxar’ un pla TIC d’un altre centre (o un pla TIC ‘tipus’ generat per                
Conselleria) sense saber quines són les necessitats reals, el nivell de coneixement i             
formació de les TIC de l’alumnat, professorat i pares, el nivell d’accés a internet del               
nostre centre, el maquinari disponible.... una bona idea és fer primer una diagnosi per              
conèixer aquesta realitat i alhora implicar els membres de la comunitat escolar des del              
primer moment. Més endavant proposem un esquema possible per fer-la.  

 



 

7. amb un PLA D’ACCIÓ ASSOLIBLE en un temps raonable (menys d’un curs) per              
continuar amb nous objectius. Un pla massa ambiciós o amb objectius massa difusos             
no serà aplicable en la pràctica conduint a la frustració. Per contra és preferible              
determinar POCS OBJECTIUS i traçar un full de ruta per aconseguir-los. Això no exclou              
deixar altres objectius per a cursos següents o temporalitzar un objectiu en diversos             
cursos. Més endavant teniu una graella per situar un possible full de ruta.  
8. Cada acció que es proposa al pla ha de tindre una persona responsable de la                
seua implantació seguiment i avaluació. Si no hi ha persona responsable, no hi haurà              
execució o aquesta serà dolenta o incompleta.  
El Pla TIC – TAC – TOC de centre ◦ 1 acció ↔ 1 persona responsable ◦ no cal tindre                    
totes les persones del claustre compromeses per començar les accions. Amb una sola             
persona es pot començar a implantar les accions decidides. ◦ això no vol dir que la                
coordinadora TIC s’encarregue de tot. Com el seu nom indica, la coordinadora ha de              
coordinar i orientar a la resta de professorat implicat. Però ha de ser el professorat qui                
s’implique. Recordem: 1 acció → 1 persona responsable. ◦ La coordinadora TIC ha de              
contemplar una panoràmica general i ser capaç d’engrescar altres col·legues o alumnes            
en la execució d’accions del Pla TIC  
9. Ha d’abordar-se des de la perspectiva TAC – TOC. Encara que redundant perquè              
apareix al títol, el pla no es pot abordar sols des de la perspectiva TIC. Ha d’estar                 
orientat a allò que volem: que els alumnes (i professorat) aprenguen i es comuniquen              
(TAC: tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació) i també a facilitar la gestió del              
centre i la acadèmica (TOC: Tecnologies de l’Organització i la Gestió). Les TIC han de               
ser el suport i pre-requisit per assolir els altres objectius emmarcats en les TOC i sobretot                
els TAC. Aquests aspectes han segut tinguts en compte en les propostes que venen a               
continuació. 

 
 

3.6.1. Solució 2. Crear un campus amb GSuite 

Aquesta proposta pretén millorar a curt termini els problemes i mancances detectats durant el període 
de confinament durant el curs 2019-20 i durant les classes presencials al centre. 
 

Descripció Solució totals o parcials 

Usar el Drive de Google 
com alternativa online a 
la solució que 
actualment proporciona 
el Servidor SRV-ART, 
que no ofereix  accés 24 
hores al dia 

- Utilització per part de tot el professorat l’estructura EDRA online           
v.2 per penjar i permetre entregar totes les activitats         
d’aprenentatge i material didàctic per cursar el mòduls formatius         
dels cicle. Accés 24 hores. No dependre d’un PEN DRIVE de           
memòria per recollir els enunciats de les activitats. 

Millora sistema de   
carpetes. 

- Modificació de l’estructura de carpetes dins del servidor tenint com a            
criteri quins documents són de lectura i quins no. Per tant, l’esquema            
seria:  
1. NOM del CICLE 
1.1. CURS 1 
1.1.1. ENUNCIATS 
1.1.1.1. NOM MÒDUL 1 
1.1.1.1.1. UF1 
... 

 



 

1.1.1.2. NOM MÒDUL 2 
1.1.1.3. NOM MÒDUL 3 
... 
1.1.2. ENTREGUES 
1.1.2.1. NOM MÒDUL 1 
1.1.2.1.1. UF1 
1.1.2.2. NOM MÒDUL 2 
1.1.2.3. NOM MÒDUL 3 
… 
Amb aquest criteri, s’aconsegueix separar els usuaris lectors i editor:          
Tota la branca enunciats és visible per l’alumnat del curs i no            
editable. i per part del professorat, no més és editable la carpeta del             
mòdul on fa classe. 
 

On trobar les carpetes 
dins del Drive? 

Proporcionar dins del full d’hora si que es dona a l'inici de curs a 
l’alumnat, els enllaços on trobar els enunciats del mòdul, 
juntament amb l’horari presencial i nom del professorat responsable 
del mòdul. 

Enllaços de 
videoconferència no 
dinàmics = reducció 
enviament emails diaris 
a l’alumnat 

Incorporar a l’horari de l’alumnat la url de les videotrucades, en cas 
de confinament. Si es treballa amb un enllaç Jit.si l’enllaç no caduca. 
Amb Meet, en canvi, té una durada de 30 dies i cal crear-la amb 
sobrenom o des del Calendar. 

Grups de correus amb 
l'alumnat i el professorat 
del cicle 

Valorar si és òptim que tot el professorat rebi els mails que altres 
professors envien al grup classe. 

Guia d’usos i formació Cal organitzar una formació perquè el professorat estigui al corrent 
de com fer ús d’EDRA online v.2 juntament amb l’alumnat. 

Eliminar sistema de 
carpetes i entregues 
SRV-ART 

Per treballar tot online, és imprescindible eliminar el sistema de 
carpetes del SRV-art. No poden conviure 2 sistemes en paral·lel 
perquè crea CONFUSIÓ a l’alumnat i la informació no està unificada.  

Reformular SRV-ART Potser proporcionar més espai a cada alumne perquè emmagatzemi 
informació a la seva unitat, potser usar-la com a còpia de seguretat 
d’alguns recursos, etc... 

 

3.6.2. Via de treball 1. Servidor Xtec 

Per a poder evolucionar a un campus virtual robust, el Departament d’Ensenyament proporciona a              
cada centre un espai on treballar amb Moddle i altres aplicacions. Per poder fer-lo efectiu cal que des                  
de Direcció es doni d’alta.  
Visitar l’enllaç: https://educaciodigital.cat/moodle/moodle/mod/book/view.php?id=1981 
És una via de treball que cal obrir en paral·lel al servidor virtual Cloud per poder comparar i decidir                   
una plataforma per un campus virtual el proper curs 2021-22. 
 

 

https://educaciodigital.cat/moodle/moodle/mod/book/view.php?id=1981


 

3.6.4. Via de treball 2. Campus virtual propi edRa 

Per a poder evolucionar cap a un campus virtual, cal provar i conèixer vàries aplicacions que cal                 
instal·lar a un servidor propi. Per dur-ho a terme proposem la proposta de l’Annex 1: 
 
Tanmateix recordeu que podeu valorar altres opcions del mercat amb característiques similars que             
permetin dur a terme les configuracions requerides per la posada a punt i execució del projecte. Per                 
poder aplicar les tarifes anteriors a una altre màquina caldrà confirmar que complex amb els requisits                
tècnics. (NEXTcloud + Collabora + Moodle, Jit.si, etc...) 
 

3.7. Descripció element 7: Aplicacions Google 
Les aplicacions que ofereix Google al enregistrar un usuari, són les habituals del paquet Office de                
Microsoft o Open office i moltes altres (https://about.google/intl/es/products/). L’utilització d’aquestes          
aplicacions permet al professorat enmagatzemar i generar contingut online, sense dependre d’un            
software a les màquines des d’on estigui treballant. Per altra banda, aquest contingut quedaria              
automàticament guardat al Drive. És un sistema de treball que allibera a l’escola de tenir una part del                  
programari actualitzat segons el sistema de treball de cada professor. El software de les màquines de                
l’escola estaria més orientat a programari específic i necessari per a cada mòdul. Tot el que es                 
treballés entre vàries persones amb aplicacions Office, s’hauria de fer online amb aplicacions Google,              
com a mesura provisional que en el futur canviaria a eines online basades en el campus virtual propi.                  
En el cas de documents que no són col·laboratius, es proposa utilitzar formats estàndards oberts i no                 
privatius, per assegurar que si cal es puguin almenys obrir i editar independentment de les eines                
usades per a la seva edició original.  

 

  

 

https://about.google/intl/es/products/


 

4. PLA D’ACCIÓ 
Programari específic i necessari per a cada mòdul.  
 

Descripció opcions i les seves característiques principals 

Element Proposta Previsió temporal Cost RRHH Cost econòmic 

1. Grups de 
correu 
Google 
Groups 

1. Els correus del 
professorat que siguin 
correus corporatius 
xtec.  

Executar abans del 
10 de setembre de 
2020. 

1 hora de treball 1 persona per 
donar d’alta els correus. 

 

2. Incorporar 
signatura corporativa 
a cada persona de 
l’equip. 

Executar abans del 
10 de setembre de 
2020. 

1 o 2 hores de treball 1 
persona per assessorar al 
professorat a l’hora 
d’incorporar signatura 
corporativa. 

 

3. Incorporar frases 
legals al final del 
correus.  

Executar abans del 
10 de setembre de 
2020. 

?? hores. Caldria una persona 
que porti la gestió per 
incorporar tots els aspectes 
legals dels correus. 

 

2. Correus 
corporatius 
artedra.net 

4. Eliminar els 
comptes de correu 
artedra.net que no es 
gestionen des 
d’administració o per 
una persona 
concreta en cas de 
projectes puntuals  

Executar abans del 
5 de setembre de 
2020. 

10 minuts per entrar al panell 
de control ARSYS i fer-ho. 

 

5. Crear correus del 
professorat a l’xtec i 
incorporar-los als 
grups de correu 
google (bucdart, etc.) 

Executar abans del 
5 de setembre de 
2020. 

  

3. Blogs 
Blogger 

6. Eliminar la 
visibilitat dels blogs. 

Executar abans del 
5 de setembre de 
2020. 

10 minuts als responsables 
del Blog per a invisibilitzar-los. 
Tutorial: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=E73u4TmPnLw 

 

4. Web 
corporativa 
www.artedr
a.net 

1. Incorporar més 
continguts dinàmics 
per actualitzar-la al 
ritme de les xarxes. 

Finals primer 
trimestre curs 
2020-21. 

1 o 2 hores incorporant GINYS 
de les xarxes socials. 

 

2. Canviar sistema de 
gestió de la web per 
facilitar la incorporació 
de continguts per més 
d’una persona. 

Executar quan es 
faci canvi de pla 
servei d’allotjament 
web. 1er trimestre 
2020. 

5 hores de feina per formació 
professorat. 
1 o 2 hores setmanals per 
supervisar el contingut pujat 
pel professorat i la seva 
publicació. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E73u4TmPnLw
https://www.youtube.com/watch?v=E73u4TmPnLw


 

3. Incorporar 
seguretat a 
l’allotjament. 
Actualment conviu 
amb les webs de 
l’alumnat de cicles de 
gràfica interactiva. 

Executar canvi de 
pla servei 
d’allotjament web 
abans del 10 de 
setembre de 2020. 

1 hora contractant servei aïllat.  Servidor compartit amb 
"Plan web avanzado" + 
25 euros domini 
artedra.net  
TOTAL 205 euros a 
l'any. Apartat 3.4.1. 

Servidor Virtual Cloud 
= TOTAL 276 euros a 
l'any. Apartat 3.6.1. 

4. Incorporar els 
protocols legals 
(cookies, política de 
privacitat, etc.) que ha 
de contenir una web 
corporativa de 
l’Ajuntament 

Executar durant el 
primer i segon 
trimestre del curs 
2020-21. 

?? hores. Caldria una persona 
que porti la gestió per 
incorporar tots els aspectes 
legals de la web. 

 

5. Webs  
alumnat 
www.artedr
a.net 

5. Canviar  
condicions del  
servidor on treballar   
l’alumnat les seves   
web escolars. 

Executar canvi de   
pla servei  
d’allotjament web  
abans del 10 de    
setembre de 2020. 

Depèn de la opció que     
s’esculli cal més o menys     
hores de manteniment o van     
incloses en el pla d’allotjament     
web contractat. 
 

Clúster Rasberries = 
750 €.  Apartat 3.5.1.  

Servidor virtual dedicat 
= Entre 960 € i 1980 € 
l’any.  Apartat 3.5.2. 

Plans d’allotjament 
compartit "Plan web 
Il·limitado". 248 euros 
l’any (tenint en compte 
el 33%de descompte 
que apliquen a Arsys). 
Apartat 3.5.3. 

Servidor Virtual Cloud 
= Mínim 276 euros a 
l'any. Apartat 3.6.1. 

6. EDRA  
online 
v1/v2 

1. Migrar sistema   
actual EDRA online   
mitjançant un compte   
GSUITE il·limitat  
específic per aquesta   
tasca. Crear EDRA   
online v2. 

Executar abans del   
15 de juliol de 2020. 

1 persona XX hores de treball      
setmanals 

Servidor Virtual Cloud 
= Mínim 276 euros a 
l'any. Apartat 3.6.1. 

2. Fer proves amb    
vàries plataformes de   
campus per crear un    
campus virtual a mida    
per a les necessitats    
de l’escola.  

Executar durant el   
curs 2020-21. 

1 o 2 persona moltes hores de       
treball setmanals mantenint en    
el servidor a punt. 

Servidor Virtual Cloud 
= Mínim 276 euros a 
l'any. Apartat 3.6.1. 

1 persona poques hores    
supervisant el servidor. El    
manteniment està inclòs en el     
servidor virtual. 

Campus Virtual propi 
edRa  =  
mínim 185€ + IVA 
(223,85€) mensual. 
Apartat 3.6.4. 

7. 
Aplicacion
s Google  

Utilitzar com a sistema    
provisional 
d’emmagatzematge i  

Executar des de   
l’inici del curs   
2020-21.  

1 persona fent formació XX     
hores a l’equip de professors     

 

 

http://artedra.net/


 

(Drive, 
Docs, 
Sheets, 
slides, 
forms, etc.) 

compartició dels  
enunciats per part del    
professorat amb  
l’alumnat mentre no   
passem a un campus    
virtual 

per a aprendre a utilitzar el      
sistema. 

 
A la següent taula es pot veure fins on arriba cada solució proposada en aquest document: 
 

Descripció de què inclou cada solució  

Preferènc
ia 

 Web 
corpor
ativa 
escola 
+ 
correu
s 

Webs 
alumna
t 

Camp
us 
virtual 

EDR
A 
onlin
e 

Correus 
professo
rat 

Softwa
re 
office 
 

Comentaris 

 205 euros 
a l'any. 

Servidor 
d’allotja
ment 
comparti
t “Plan 
avanzad
o” 

x       

 248 euros 
l’any 

Servidor 
d’allotja
ment 
comparti
t “Plan 
ilimitado” 

x x   x  

És el que tenim 
contractat 
actualment i hem 
tingut problemes 
com caiguda de la 
web i lentitud 
treballant l’alumnat.  

 Entre 960 
€ i 1980 € 
l’any.  
Apartat 
3.5.2. 

Servidor 
dedicat 

x x x  x  

Seria una opció 
global per tot i 
segura. Però cal 
manteniment. 

1 

185 euros 
muntatge 
+ 185 € al 
mes. 
Apartat 
3.6.4. 

Campus 
virtual 
propi 
edRa  x x x   x 

Caldria afegir preu 
servidor de 68 € a 
l’any o algun altre 
compatible (Virtual 
Cloud d’ARSYS). 
Manteniment 
inclòs. 

2 

Mínim 
276 euros 
a l'any. 
Apartat 
3.6.2. 

Servidor 
virtual 
Cloud x x x  x  

Seria una opció 
global per tot i 
segura. Però cal 
manteniment. 

 750 € 
Apartat 
3.5.1 

Cluster 
Raspber
ries 

 x x    
Seria una opció 
parcial. Però cal 
manteniment. 

  Servidor 
Xtec x x x  x x 

Seria una opció 
global per tot sota 
les condicions del 
Departament 

 



 

d’Ensenyament. 
Cal aclarir temes 
com el domini de la 
web. Limitacions 
del wordpress que 
ofereixen. 
Capacitat del 
servidor, RAM, 
manteniment 

  Compte 
Google 
Drive 

   x x x 

Serveix actualment 
per a tenir un 
campus virtual amb 
mancances. No tot 
el professorat 
utilitza les 
aplicacions que 
ofereix ni 
emmagatzema el 
contingut dels 
enunciat.Planteja 
problemes de 
seguretat i de 
privacitat 

 

5. CONCLUSIONS 

 
És imprescindible separar la web corporativa de l’escola de les webs de l’alumnat per no tenir                
problemes greus de seguretat de la web i funcionament de les webs de l'alumnat. Per aquest motiu                 
cal contractar com a mínim un pla més de servidor compartit d’allotjament.  
 
El camí d’obertura cap a un campus virtual a l’escola ja s’ha iniciat a través d’EDRA online i, cal                   
continuar-lo per adequar-nos a la realitat i proporcionar processos d’aprenentatge flexibles a nivell             
espacial i temporal. Per aquest motiu, es proposa començar a treballar amb un servidor virtual a baix                 
cost (tal com es mostra a l’apartat 3.6.1. i 3.6.2), amb manteniment inclòs (185 € al mes) per evitar                   
forats de seguretat i aconseguir un sistema robust de campus virtual. Es considera aquesta decisió el                
següent pas després de treballar amb Google Drive simulant un campus durant el confinament més               
un servidor local físic que no ofereix totes les prestacions que es necessiten per tirar endavant.  
 
La transformació del nostre servidor local en un servidor virtual no hauria de dependre de la connexió                 
a internet que ens proporciona l’Ajuntament, ja que quan existeixen incidències, l’escola no té les               
condicions ni els mitjans per solucionar-ho ràpidament. En canvi des d'un servidor extern sí que es                
podria. 
 
És necessari unificar els processos d’emmagatzematge dels enunciat i mètodes d’entrega de les             
activitats en un ÚNIC SERVIDOR virtual per facilitar la vida a l’alumnat. No és convenient múltiples                
plataformes. Tot aquest procés es pot acompanyar amb la utilització per part del professorat de les                
aplicacions de Google que proporcionen els comptes de correu xtec, com a solució provisional en               
paral·lel a les proves pilot per acabar disposant d’un campus propi que asseguri la privacitat i la                 
sobirania tecnològica de l’escola. 
 
A l’hora d’implementar canvis en algun dels mètodes de treball del professorat, cal que vagin               
acompanyats d’una explicació ben argumentada (descripció del canvi, els motius i les avantatges),             
d’assessorament i formació. En els últims 5 anys, s’han intentat incorporar processos de treball nous               
(trello, correus webmail corporatius, etc.) i no han estat seguits per l’equip.  

 



 

 
L’eina del Drive no està pensada per a crear un campus virtual. L’eina campus que proporciona                
Google seria el Classroom, però té mancances de seguretat i gestió.  

 

  

 



 

6. WEBGRAFIA 

Pla de centre:: 
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017907144&name=DLFE-128393
5.pdf 
 
Clúster de raspberries per muntar un servidor web: 
https://youtu.be/GdRpd03aWYI 
https://www.hwlibre.com/crea-propio-cluster-compuesto-varias-raspberry-pi/ 

 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017907144&name=DLFE-1283935.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017907144&name=DLFE-1283935.pdf
https://youtu.be/GdRpd03aWYI
https://www.hwlibre.com/crea-propio-cluster-compuesto-varias-raspberry-pi/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX IV 
PLA IMPLANTACIÓ SENYALÈTICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

LLIBRE D’ESTIL 
SENYALÈTICA PREVENCIÓ COVID-19 

 

Definició 

● La senyalètica que es proposa està basada en tres conceptes bàsics de prevenció covid-19: 

distanciament, ús de mascareta i higiene de mans (perquè són els més rellevants i estables). 

● Va dirigida a tota aquella persona que entri a l’escola EDRA.  

● Es tracta d’una senyalètica amable (vol conscienciar, no prohibir).  

● Pretén ésser oportuna, que sigui possible executar les senyals en el moment en què l’usuari les 

vegi. 

 

 

 

Forma i color 

La forma dels senyals serà circular. El cercle sense arestes connota l’amabilitat que es vol cercar. 

S’estableixen tres conceptes: “distanciament”, “ús de mascareta” i “higiene de mans”. 

Es diferencia cada concepte amb un codi cromàtic. 

Taronja (R:214 G:140 B:72)  per “distanciament”, verd (R:47 G:170 B:82) per “ús de mascareta” i blau 

(R:40 G:146 B:185) per “higiene de mans”. 

 

Figura 1: Colors cercles. 

 

  



 

El taronja anirà sobre terres i taules, no es preveu cap problema de contrast. Però en el cas del verd 

i el blau, que van sobre múltiples superfícies, sí. En aquests casos es contempla que el disseny en 

blanc dels pictogrames contrasta suficient sobre els colors de fons dels cercles perquè sigui 

suficientment visible, tot i que el cercle no contrasti massa amb la superfície on es col·loqui. 

 

 

Figura 2: Possibles aplicacions cercles sobre diferents superfícies de color. 

 

Tots els cercles tindran un diàmetre de 10 cms. Pel que fa a materials, els de “distanciament” serà en 

vinil antilliscant i els altres dos vinil sense acabat antilliscant. 

Cada cercle de color portarà el pictograma que li correspongui, per descriure els conceptes bàsics 

de prevenció covid-19. 

 

Figura 3: Esquema de treball inicial. 

 

  



 

Disseny 

Pictogrames 
 

Versió 1: Pictogrames inicials 

Propostes de pictogrames generades a partir del sistema de pictogrames proposats per la 

Generalitat de Catalunya. Són gairebé literals als de la Generalitat. Només s’ha eliminat la bombolla 

de sabó de darrera les mans del pictograma “renta mans”. 

 

Figura 4: Primers esboços pictogrames versionant els pictogrames proposats per la Generalitat dins de la seva campanya “Covid i 

Salut laboral”. 

 

Versió 2: Pictogrames de la Generalitat retocats.  

 

Figura 5: Pictogrames retocats de la seva campanya “Covid i Salut laboral” de la Generalitat. 

 

Pictogrames finals 

 

Figura 6: Pictogrames finals. 

  



 

Cercles amb pictogrames 

 

Aplicació cercles versió 1 

 

Figura 7: Aplicació pictogrames inicials. 

 

Aplicació cercles versió 2 

 

Figura 8: Pictogrames versió 2. 

 

Aplicació cercles pictogrames finals 

 

Figura 9: Proposta final. 

 

 

  



 

Aplicació 

Senyals “ús de mascareta”: a les portes i a la banda que correspongui d’àrees on no es pugui 

mantenir el distanciament recomanat. 

Senyals “higiene de mans”: a les portes i a la banda que correspongui d’àrees on s’hagi fet ús de 

possible material compartit per d’altres persones. També a l’entrada i sortida del centre. 

Senyals “distanciament”: sobre terres i taules. A especificar cada espai de l’escola.  

Aplicació sobre l’espai 

 

Portes espais 

Cas 1: Porta  senyalitzada 

Si la porta té cartell amb el nom de l’aula, les senyals les col·locarem a continuació, alineades 

horitzontalment i amb un distanciament entre elles de 2 a 3 cm.  



 

   

Figura 10, 11 i 12: Aplicació sobre portes de diferent color de l’escola (gris,blanc i verd) 

amb senyalització de l’espai 

 

  



 

Cas 2: Porta no senyalitzada  

Si la porta no té cartell amb el nom de l’aula, les senyals les col·locarem a centrades, alineades 

horitzontalment amb una distància entre elles de 2 a 3 cm. i entre 30 i 40 cm. de la part superior de 

la porta. 

  

Figura 13 i 14: Més Aplicació sobre portes de diferent color de l’escola (blanc i verd) sense senyalització 

   

Figura 15 i 16: Aplicació sobre portes de vidre sense senyalització. 



 

Cas 3: Porta amb franges de vidre 

Si la porta té franges de vidre i no és possible alinear les senyals horitzontalment, les col·locarem 

centrades a la franja més propera a l'obertura, alineades verticalment amb una distància entre 

elles de 2 a 3 cm. i entre 30 i 40 cm. de la part superior de la porta. 

   

Figura 17 i 18: Aplicació sobre portes amb franges de vidre. 

 

Entrada i sortida del centre 

Per a l’entrada i sortida del centre es proposa utilitzar el cartell corporatiu de l’Ajuntament de Rubí, 

que especifica l’ús obligatori de mascareta, rentat de mans sovint i respectar el distanciament social. 

La Generalitat proposa aquests cartells a l’enllaç https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-

Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-establiments.pdf. 

 

Figura 19, 20 i 21: Cartells normatius Generalitat de Catalunya. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-establiments.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-establiments.pdf


 

 

Ascensor 

A l’entrada de l’ascensor utilitzar el cartell normatiu de la Generalitat de Catalunya: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-

divulgatiu/cartells-establiments.pdf  

      

Figura 22 i 23: Cartell normatiu ascensor Generalitat de Catalunya i aplicació a l’entrada de l’ascensor. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-establiments.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-establiments.pdf


 

Plànols amb senyalètica 

 

 

Figura 24, 25 i 26: Ubicació senyals sobre els diferents espais de l’escola. 

 

Pressupost 



 

Inicialment es va demanar un pressupost a partir del recompte d'interruptors, mànecs d’entrada i 

sortida de portes de l’escola i espais estrets (ascensors, passadissos, escales).  

 

1 - Pressupost cercles ∅15 cm. (mail 22 de juny) 

 

 

 

      
Finalment es van demanar  50 unitats de cada pictograma d’un tamany 

de 10 cms de diàmetre. 

 

  



 

Conclusions 

- Per poder fer més efectiva aquesta proposta, caldria unificar o eliminar la resta de cartells que hi 

ha col·locats al voltant de les portes pel que fa a mides, tipus de lletra, colors i ubicació dins de 

l’espai.  

 

   

Figura 27 i  28:  Exemple portes dels lavabos tal com es troben actualment i com es proposa que quedin amb la senyalètica COVID-

19. 

 

- A causa dels continus canvis de normativa, s’ha proposat una proposta sense aplicar la normativa 

de distanciament, però en qualsevol moment si cal fer-ho, es pot dur a terme sense interferir la 

resta de senyals de “higiene de mans” i “ús de mascareta”. 

- A l’hora d’escollir els colors s’ha tingut en compte la saturació i gamma cromàtica dels colors 

corporatius de l’escola. 

 

 

Reunions 

Acta reunió 22/6/2020 

  
Es decideix crear una senyalètica que informi a tota aquella persona que entri a l’escola EDRA 

basada en tres conceptes bàsics de prevenció covid-19: distanciament, ús de mascareta i higiene de 

mans (perquè són els més rellevants i estables).  

Es decideix que serà una senyalètica amable (volem concienciar, no prohibir) i Volem que sigui 

oportuna, que es pugui portar a terme en el moment en què l’usuari la veu. 

Es decideix fer un llibre d’estil de senyalètica (disseny i aplicació). 



 

Es decideix aportar un pressupost d’execució. 

Anem a copisteria a informar-nos dels materials que necessitem (vinil antilliscant per terra, vinil 

imprès..) i fem fotografies dels diferents espais de l’escola per saber quantitats i poder fer 

simulacions d’aplicació. 

Acta reunió 30/06/2020 

 
Surt una nova normativa en què es faran grups estables on no s'haurien de mantenir les distàncies, 

és per això, que mantenim dels tres senyals només dos (ús de mascareta i higiene de mans), 

descartem de moments els punts taronges. 

Portem mostres i decidim in situ que el diàmetre dels cercles serà de 10 cms, calculem quantitats 

aproximades per poder demanar pressupost (aprox 50 de cada). Demanarem a copymat que ens 

faci una mostra abans de fer el tiratge gran.  

També es decideix que en alguns llocs determinats es posaran cartells oficials de la generalitat. 

 

Senyalar WC's / picto blanc sobre negre i rectangular 

Senyalar aixetes / picto blanc sobre blau i rectanguar 

 

 

 

ULTIMS CARTELLS AFEGITS EL DIA 7/09/2011 PER TAL DE MILLORAR 

ALGUNES ÀREES DE L’ESCOLA. 

 

 

CARTELL PER CREAR DOS TRAMS DE PAS A LES ESCALES (PUJADA I BAIXADA). 

 



 

 

 

CARTELL PER ASSENYALAR LA SALA D’AÏLLAMENT. 

 

 

 

 

CARTELL PER AVISAR ALS ALUMNES D’EDRA PER NO PUJAR A LA SEGONA PLANTA (ESCOLA DE 

MÚSICA) 

 



 

 

 

 

 

CARTELL PER RESTRINGIR EL PAS EN ZONES ON NOMÉS PUGUI HAVER PERSONAL DOCENT O 

TREBALLADORS DE L’ESCOLA, PER EVITAR QUE ELS ALUMNES TINGUIN ACCÉS. 
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