
 
 
 

 

 

 
 

PLA D’ORGANITZACIÓ 
DE CENTRE 

CURS 2021-2022 
 
 
 

 
CAMPUS PROFESSIONAL UMANRESA 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 
 

 

Setembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ÍNDEX 

 

1. Organització pedagògica ........................................................................................................... 3 

1.1 Organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual ........................... 3 

1.2 Organització pedagògica en cas de confinament parcial .............................................. 4 

1.3 Organització pedagògica en cas de tancament del centre ........................................... 4 

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais .......................................................... 5 

2.1        Grups de convivència estables ...................................................................................... 5 

2.2        Professionals i espais per grups d’alumnes .................................................................. 6 

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides ................................................................. 9 

3.1 Requisits d’accés al Campus Professional UManresa ................................................... 9 

3.2 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides ..................................................... 9 

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 ............................................... 10 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció ..................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El Campus Professional UManresa ha elaborat, en el marc de l’autonomia i amb 

l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i 

provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, etc). Aquest pla 

definitiu serà aprovat pel Comitè de Direcció de l’entitat i serà un element clau de la 

PGA del centre. 

Aquest pla d’organització està a disposició de la Inspecció d’Educació, i es 

publicarà a l’espai web de l’organització, a: http://aqui-ho-fem-be.umanresa.cat/ 

1. Organització pedagògica 
 

El Campus Professional UManresa imparteix de forma presencial tres cicles 

formatius: 

1. CFGS Administració i finances  

2. CFGS Educació infantil  

3. CFGS Pròtesis dentals 

A diferència del curs passat, de moment s’ha planificat els horaris totalment en 

format presencial,  a l’espera de saber si al setembre caldrà reorganitzar-los. 

 

1.1 Organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual 
 

Tots tres cicles s’han organitzat en format presencial, malgrat ja en el curs passat, es 

van identificat per a cada mòdul professional i unitat formativa quins continguts han 

de ser impartits necessàriament en formació presencial i quins són susceptibles 

d’impartir en format telemàtic. 

 

 

 

http://aqui-ho-fem-be.umanresa.cat/


 
 

Enguany, els cicles d’educació infantil i pròtesis dentals, han sol·licitat al 

Departament d’Educació, impartir 4 assignatures en format semi-presencial. 

 

1.2 Organització pedagògica en cas de confinament parcial  
 

En cas de confinament parcial, aquell grup estable o cicle afectat, passarà a realitzar 

les activitats de forma telemàtica, incloent activitat telemàtica síncrona respectant 

l’horari presencial establert. 

En el cas del cicle de pròtesis dentals, passarà a incrementar hores d’aquelles 

assignatures que són viables a nivell telemàtic, en detriment de les classes de 

laboratori que s’hauran d’aturar. Totes les assignatures pràctiques, en funció de 

l’alçada de curs, avançaran temari teòric, per tal que un cop es pugui retornar a 

l’aula, es pugui avançar amb les pràctiques. 

Aquells grups que no es vegin afectats pel confinament, continuaran amb la 

programació presencial establerta. 

 

1.3 Organització pedagògica en cas de tancament del centre 
 

Eliminada tota activitat presencial, l’activitat passaria a ser telemàtica, síncrona i 

asincrònica. Es continuarà treballant via aula Moodle i s’incorporarà de forma 

exponencial l’ús de MS Teams. 

L’horari establert serà el mateix que el previst a nivell presencial. 

El cicle de Pròtesis dentals disminuirà el nombre d’hores setmanals, donat que no hi 

ha manera d’impartir les classes pràctiques que suposen un % molt elevat del cicle. 

Possiblement, calgui una reprogramació de la part pràctica un cop es retorni d’un 

tancament total del centre. 

 



 
2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 
 

2.1 Grups de convivència estables 
 

Es proposa l’organització entorn a 6 grups de convivència estables, per tal de 

garantir una major facilitat en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin  

 
Cicle i grup Traçacovid 

1 CFGS Pròtesis dentals - 1r Grup A Grup 3 - Pròtesis 1 

2 CFGS Pròtesis dentals - 2n Grup A Grup 4 - Pròtesis 2 

3 CFGS Educació infantil - 1r Grup A Grup 1 - Infantil 1 

4 CFGS Educació infantil - 2n Grup A Grup 2 - Infantil 2 

5 CFGS Administració i finances - 1r Grup A Grup 5 - AiF 1 

6 CFGS Administració i finances - 2n Grup A Grup 6 - AiF 2 

 

En el cas dels laboratoris de pròtesis, es mantindran les pantalles de protecció 

instal·lades el curs passat, entre cada lloc de treball. Tanmateix, als laboratoris és 

d’obligat ús la mascareta i ulleres de protecció, independentment que sigui un grup 

estable. 

L’ús de la mascareta és obligatòria també en els grups estables, i obligatòria per al 

personal que imparteix classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.2 Professionals i espais per grups d’alumnes 
 

 

 

Grups Alumnes Estable Temporal Estable Temporal

15
González, Anna 

(tutora i docent M1)

Aula 0.1 

(dm. 13-15 - M1; 

Dc. 19,30 - 20,30 - Tutoria)

15
Celdran, Laura (docent 

M2 i M6)

Lab 1 / aula 0.1 

(dc. 15-19,30 h - M2;

 dj. 15-20,30 -M6)

15
Delbono, Andrea

(docent M2)

Aula 0.1

(dc. 15 - 19,30 h)

15
Espelt, Enric

(docent M2)

Aula 0.1

(dm. 15-19,30 h)

Aula CAD

(dm. 15-19,30 h)

15
Pintado, Pau 

(docent M6)

Lab 1 / aula 0.1

(dj. 15-20,30 h)

15

Bella, Carlos

(docent M9 i 

M10)

Aula 0.1 

(dm 17-20)

15

Montero, 

David

(docent M9)

Aula 0.1 

(dm. 17,30 - 20'30)

15
Palacios, Laura

(docent M3)

Lab 1 / aula 0.1

(dl. 15-17)

15
Rodríguez, Lydia

(docent M3)

Lab 1

(dl. 17,30-20,30)

15
Renom, Glòria

(docent M4)

Lab 1 / Aula 0.1

(dc 15-20,30 h)

15
Bataller, Oriol

(Docent M4)

Aula 0.1

(dv. 15-17 h)

CFGS Pròtesis 

dentals

1r - Grup A

Docents Espai

Grups Alumnes Estable Temporal Estable Temporal

14
Andrés, Jaume 

(Docent M7)

Lab 2 / aula 1.5

(dc. 15,30-20,30 h)

14
Bataller, Oriol

(Docent M8)

Aula 1.5

(dv. 15 - 20 h)

14

Berlanga, 

Núria (Docent 

M5)

Lab 2 / aula 1.5

(dc. 14-20,30 h)

14
Espelt, Enric 

(Docent M5 )

 Aula CAD

(dj. 14-16,30 h)

17

González, 

Anna (tutora i 

docent M11)

Aula 1.5

(dl i dm. 15-19 h  M11; 

dc. 14-15 h tutoria)

14
Palacios, Andreu 

(docent M7)

Aula CAD

(dj. 14-16,30 h)

14

Palacios, 

Laura

(docent M8)

Aula CAD

(dj. 15-17,30 h)

14
Pintado, Pau 

(docent M5)

Lab 2 / aula 1.5

(dc. 15,30-20,30 h)

CFGS Pròtesis 

dentals

2n - Grup A

Docents Espai



 
 

 

 

 

 

*El CFGS d’Educació infantil, puntualment pot fer ús del pati de l’escorxador. Tanmateix només 

s’utilitzarà si el seu ús no comporta cap coincidència amb cap altre grup.  

 

 

Grups Alumnes Estable Temporal Estable Temporal

25
Farell, Judith

(docent M1)

Aula-taller

(dl. 10,30 -14 h)

25
Justicia, Manel 

(docent M2 i M4)

Aula 0.1 / Aula - taller

(dc. 10,30 - 13,30 h M2;

 dj. 8,30-14,30 h M4)

25
Pascual, Àngela 

(docent M2)

Aula 0.1

(dm. 10,30-14,30 h)

25

Junyent, Cristina 

(docent M6,M7 i 

M10)

Aula-taller

(dv. 12 -15 h M6; 

dv. 8 - 12 h M7;

dm. 8-10 h M10 )

25
Torreguitart, Laura 

(tutora i docent M3)

Aula 0.1 / on-line

(dc 8,30 - 13,30 h M3; 

dl. 14-15 h tutoria)

25
Navarrete, Maria 

(docent M6)

Aula-taller

(dl. 8,30 - 10 h)

Docents Espai

CFGS 

Educació 

infantil

1r - Grup A

Grups Alumnes Estable Temporal Estable Temporal

23
Bella, Carlos 

(docent M8, M10 i 

M11)

Aula-taller

(dl. 11-13 h M8 ;

dm. 8,30 - 10,30 h M10;

dm. 11-13 h M11)

23
Cuberes, Carles

(docent M5)

Aula 1.5 / Aula-taller

(Dj. 8,30 - 14,30h)

22
Farell, Judith

(docent M1)

Aula 0.1

(dj. 12 -14 h )

22
Justicia, Manel 

(docent M4 i M5)

Aula 0.1

(dl. 8,30 -10,30 h M4;

dm. 8,30-10 h M5)

23
Navarrete, Maria 

(docent M5 i M6)

Aula 0.1 / Gimnàs / Aula -taller 

(dj. 8,30 -14,30 h M5; 

dl. 13-14,30 h M6)

23

Torreguitart, Laura 

(tutora i docent M3 i 

M12)

Aula-taller / Aula 0.1

(dm. 10,30 -12 h M3; 

dj. 14-15h tutoria;

dm. 12-14 h M12)

22
Vázquez, M Dolores 

(docent M14)

Aula Taller

(dj. 8,30 - 12 h)

CFGS 

Educació 

Infantil

2n - Grup A

Docents Espai



 
 

 

 

 

 

Es poden consultar tots els horaris dels grups a la mateixa pàgina web del Campus Professional 

UManresa o directament als enllaços següents: 

 Horari_1r_CFGS_Pròtesis_Dentals.pdf 

 Horari_2n_CFGS_Pròtesis_Dentals.pdf 

 Horari_1r_CFGS_Educació_Infantil.pdf 

 Horari_2n_CFGS_Educació_Infantil.pdf 

 Horari_1r_CFGS_Administració i finances.pdf 

 Horari_2n_CFGS_Administració i finances.pdf 

 
 

Grups Alumnes Estable Temporal Estable Temporal

20
Bella, Carlos

(docent M1)

Aula 1.3 

(dl. 8 - 12,30 h)

20 Colomer, Ada

(docent M1)

Aula 1.3 

(dc. 8 - 12,30 h)

20 González, Mònica 

(docent M5)

Aula 1.3 

(dc. 8 - 10 h)

20
Conca, Jordi

(docent M5)

Aula 1.3 

(dc. 10,30 - 12,30 h)

20
Selgas, Marc

(docent M10 i M15)

Aula 1.3

(dv. 8-12,30 h)

Docents Espai

CFGS 

Administració i 

finances

1r - Grup A

Grups Alumnes Estable Temporal Estable Temporal

12
Vidal, Joan Maria

(docent M8)

Aula 1.2

(dl. 8 - 12,30 h)

13

Selgas, Marc

(docent M13 i 

M15)

Aula 1.2 

(dm. 11,30 - 12,30 M13;

dm. 8 - 11,30 h M15)

12 Carballar, Mario 

(docent M15)

Aula 1.2

(dm. 8 - 11,30 h)

CFGS 

Administració i 

finances

2n - Grup A

Docents Espai

https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/EdpcwQXViw5HpC6iyEbnWewBS4Ny5NRzbbdlE4cXpuU0RA?e=fYdDuD
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/EdpcwQXViw5HpC6iyEbnWewBS4Ny5NRzbbdlE4cXpuU0RA?e=fYdDuD
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/ESxPqZfO5cxKqhzSJaaxg4MBPzuLgZ-dWR-bII1vQwRNGg?e=lTBg9P
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/ESxPqZfO5cxKqhzSJaaxg4MBPzuLgZ-dWR-bII1vQwRNGg?e=lTBg9P
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/ETFbS8_DPQRCkt5UrWBHgOQBNenDy0Up6Tqx9y-EDRdfLg?e=CSuoov
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/ETFbS8_DPQRCkt5UrWBHgOQBNenDy0Up6Tqx9y-EDRdfLg?e=CSuoov
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/ETfapJM7FdhCn0Y-RJzhUkABs4M4-_ljSpOHsjKnFdwG_A?e=gyVszX
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/ETfapJM7FdhCn0Y-RJzhUkABs4M4-_ljSpOHsjKnFdwG_A?e=gyVszX
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/EaaruR5txjRDhhjwZcLnI88BGL0x_FFeCLDr-Gp8AUAmjQ?e=yRVTeO
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/EaaruR5txjRDhhjwZcLnI88BGL0x_FFeCLDr-Gp8AUAmjQ?e=yRVTeO
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/Edx6Qa5z7UZDoL0QYxtNyhUBbbDCJj9yofkQKR7i_jyeJw?e=zH0pDt
https://fubman-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/umanresa_umanresa_cat/Edx6Qa5z7UZDoL0QYxtNyhUBbbDCJj9yofkQKR7i_jyeJw?e=zH0pDt


 
 

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 
 

3.1 Requisits d’accés al Campus Professional UManresa 
 

A l’inici de curs, l’estudiant (o la família si és menor de 18 anys) signa una declaració 

responsable a través de la qual: 

▪ Fa constar que és coneixedor/a de la situació actual de pandèmia amb el risc 

que això comporta i que, per tant, s’atendrà a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

▪ Es compromet a no assistir al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 

darrers 14 dies, i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

3.2 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 
 

 

Es demanarà a l’alumnat que respectin els WC assignats, per tal de garantir una 

major protecció del grup estable. 

 

Accés Grup Horari entrada Horari sortida WC assignat

1r PRÒTESIS (A)
15 h (dl, dc, dj i dv)

13 h (dm)
20,30 h WC recepció

2n PRÒTESIS (A)
15 h (dl, dm i dc)

14 h (dc i dj)

19 h (dl i dm)

20,30 h (dc i dj)

20 h (dv)

WC passadís coordinació

1r INFANTIL (A)
8,30 h (dl, dc i dj)

8 h (dm i dv)

15 h (dl i dv)

14,30 h (dm i dj)

13,30 h (dc)

WC recepció

2n INFANTIL (A) 8,30 h

14,30 h (dl i dc)

14 h (dm)

15 h (dj)

WC passadís - coordinació

1r AiF (A) 8 h 12,30 h WC 1a planta

2n AiF (A) 8 h 12,30 h WC 1a planta

Principal FUB 2



 
 

 

Tots els WC disposen de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús, a banda de cartells informatius 

explicant els passos per a un correcte rentat de mans. En diferents punts estratègics 

disposen també dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o 

directora. Tanmateix el Campus Professional UManresa forma part del campus 

universitari de la UVIC-UCC i per tant, la coordinació de tots els casos se centralitzarà 

tal i com ha establert la “comissió de seguretat i salut del campus UManresa”. En 

aquest sentit s’ha establert un PLA DE CONTINGÈNCIA que detalla quin serà el 

circuit establert. 

Independentment del col·lectiu afectat (alumne, professorat, PAS, ...), se seguirà 

sempre el mateixa circuït. En el cas del Campus Professional, el director 

s’encarregarà també d’informar via Traçacovid i al referent de l’equip d’atenció 

primària corresponent. 

 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 
 

El mateix pla de contingència estableix una planificació de ventilació, neteja i 

desinfecció. 

 

 

 

 

http://aqui-ho-fem-be.umanresa.cat/wp-content/uploads/2020/10/La-represa-a-la-FUB-Pla-de-conting%C3%A8ncia-CoViD-19.pdf

