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Benvolgudes i benvolguts, 

Primer de tot, volem donar-vos la benvinguda tant a aquells/es que continueu la vostra formació 

amb nosaltres com a aquells/es que heu decidit el nostre centre per obtenir el títol de tècnic/a 

superior. Us desitgem a tots i a totes una bona estada a la nostra escola. 

Com bé sabeu, l’inici d’aquest curs 2021-2022 es troba marcat per unes característiques 

extraordinàries a causa del context de la pandèmia de la COVID-19. Juntament amb aquesta 

comunicació us fem entrega dels documents de consulta de Mesures extraordinàries per evitar 

els brots de la COVID-19 a les escoles elaborats pel Departament de Salut i que recull tota la 

informació i els procediments sanitaris establerts per al correcte desenvolupament del curs.  

Prat Educació, seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament i del Departament de 

Salut, ha posat en marxa una sèrie d’accions encaminades a fer totalment segura l’arrencada de 

l’any acadèmic de manera totalment presencial. 

En cas d’un cas de COVID1-19 d’algun/a alumne/a d’un grup/classe els alumnes vacunats amb 

pauta completa o que hagin passat la COVID-19 no hauran de fer quarantena (la Generalitat farà 

arribar el centre el nom d’aquests alumnes). Els alumnes no vacunats hauran de seguir les 

indicacions del Departament de Salut i fer la quarantena que s’indiqui seguint les seves classes 

de manera virtual. 

Us demanem tota la col·laboració i comprensió en aquest curs que s’obre ple d’incerteses i 

necessitat d’una bona coordinació per al bé de la salut de tots, buscant que el vostre 

aprenentatge es pugui fer de la manera més normal i completa possible. 

 

Inici de curs 2021-2022 

Els Cicles Formatius de Grau Superior començaran el seu curs acadèmic el DILLUNS 20 DE 

SETEMBRE.  

Aquest dia es donarà la benvinguda a l’alumnat per part de la direcció del centre i els tutors 

presentaran a cada grup la informació més rellevant del curs. Per motius de coordinació i 

organització les presentacions es realitzaran en els horaris seguüents: 

GRUPS DE MATÍ 

ADMINISTRACIÓ I FINANCES PRIMER CURS   09:30 h 

ADMINISTRACIÓ I FINANCES SEGON CURS   12:30 h 

COMERÇ INTERNACIONAL PRIMER CURS   10:00 h 

GUIA, INFORMACIÓ I ASS. TURÍSTIQUES SEGON CURS 12:00 h 
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MÀRQUETING I PUBLICITAT A PRIMER CURS MATÍ  11:00 h 

TRANSPORT I LOGÍSTICA PRIMER CURS   10:30 h 

 

GRUPS DE TARDA 

COMERÇ INTERNACIONAL SEGON CURS    16:30 h 

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 17:00 h 

MÀRQUETING I PUBLICITAT B PRIMER CURS TARDA 17:30 h 

MÀRQUETING I PUBLIICTAT D. SEGON CURS  17:30 h 

MÀRQUETING I PUBLICITAT L. SEGON CURS   17:45 h 

TRANSPORT I LOGÍSTICA SEGON CURS   18:30 h 

És molt important la puntualitat i que no s’acumulin grups de persones a l’entrada del 

l’escola. Una vegada arribem al centre preguntarem per l’aula que ens correspon i ens hi 

dirigirem directament. No podrà accedir al centre cap persona que no porti la mascareta 

de seguretat. Aquest dia no cal portar el portàtil, però sí necessitarem el mòbil. 

 

Si el primer dia teniu consultes de tipus administratiu, es recomana demanar cita a la Secretaria 

de l’escola. Així mateix,, podeu comentar aquestes consultes al vostre tutor/a durant la 

presentació i ell/a us dirà com i quan podreu gestionar-les. 

 

Horari de cada Cicle i curs 

- GRUPS MATÍ: 

ADMINISTRACIÓ I FINANCES PRIMER CURS:  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 

13:30 13:30 13:30 14:30 13:30 

 

ADMINISTRACIÓ I FINANCES SEGON CURS: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:10 8:15 9:10 9:10 9:10 

13:30 13:30 14:30 14:30 13:30 

   

COMERÇ INTERNACIONAL PRIMER CURS:   

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 

12:30 14:30 14:30 13:30 13:30 

 

TRANSPORT I LOGÍSTICA PRIMER CURS: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:10 9:10 8:15 8:15 9:10 

14:30 14:30 14:30 14:30 13:30 
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MÀRQUETING I PUBLICITAT A PRIMER CURS MATÍ: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:10 8:15 9:10 8:15 8:15 

14:30 14:30 14:30 13:30 14:30 

  

GUIA, INFORMACIÓ I ASS. TURÍSTIQUES SEGON CURS:  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:10 9:10 9:10 8:15 8:15 

14:30 13:30 13:30 14:30 13:30 

 

- GRUPS TARDA: 

COMERÇ INTERNACIONAL SEGON CURS: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 

20:05* 20:05 20:05 19:10 17:50 

   

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 

20:05* 20:05 20:05* 20:05 16:40 

  

MÀRQUETING I PUBLICITAT B PRIMER CURS:  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 

20:05* 20:05 20:05* 20:05* 17:50 

 

MÀRQUETING I PUBLICITAT D. SEGON CURS:  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:10 16:00 15:10 15:10 15:10 

20:05 20:05 20:05* 20:05 16:40 

 

MÀRQUETING I PUBLICITAT L. SEGON CURS: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16:00 15:00 15:00 16:00 15:10 

20:05* 19:10 20:05 20:05* 17:50 

 

TRANSPORT I LOGÍSTICA SEGON CURS: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 

20:05 20:05 20:05* 20:05 17:50 

*Afegim hora més de Classroom 
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Llibres de text 

Com ja es va indicar a les informacions, només s’utilitzen llibres de text en els mòduls d’idiomes 

dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Les referències d’aquests llibres estan a la 

vostra disposició en el nostre web:  prateducacio.com/llibres-de-text-cicles-formatius/ 

És imprescindible que el dia 27 de setembre (com a molt tard) els alumnes disposin del llibre 

de text d’anglès per tal d’utilitzar-lo durant l’avaluació continua.  

Els llibres de les segones llengües no s’han comprar fins haver fet la primera classe i haver 

rebut instruccions del professorat. 

Declaració de responsabilitat 

És indispensable que, el dia de la presentació, tots els alumnes menors de divuit anys lliurin 

signada la Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’Educació Secundària 

Obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de divuit anys), en el cas 

de no haver-la lliurat a Secretaria en el moment de formalitzar la matrícula. 

Així mateix, els alumnes majors d’edat també hauran de lliurar signat per ells mateixos el 

document corresponent de Declaració responsable el dia de la presentació, en el cas de no 

haver-la lliurat amb la matrícula. 

(Aquests dos documents son descarregables al web de l’escola.) 

Organització de les entrades i sortides 

Tot l’alumnat haurà d’entrar amb mascareta i serà obligatori l’ús del gel hidroalcohòlic en accedir 

a l’escola. S’haurà de fer seguint les instruccions de la persona responsable de l’escola que 

trobareu a l’entrada. 

Organització del pati i permanència a l’escola 

Com a mesura de seguretat, l’alumnat només podrà ser dins l’escola durant les seves classes. 

No és permesa les la permanència dins el recinte escolar un cop finalitzades les classes, ni entre 

classe i classe. A l’hora de l’esbarjo cadrà restar fora de l’escola, i no en el pati. 

Espai sense fum 

A més de tots els espais de l’escola, tota la façana de l’escola és un espai sense fum. Qualsevol 

alumne/a que no compleixi aquesta norma podrà ser sancionat segons la normativa de 

convivència de l’escola. Així mateix, s’aconsella no estacionar-se en grups i facilitar l’entrada i 

sortida de persones i respectar els espais de seguretat. 

Mesures higièniques previstes 

Es disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’escolai a cada planta, i es 

potenciarà la higiene de mans no només a l’arribada del centre sinó, com a mínim, una vegada 

cada hora mitjançant els diversos dispensadors de gel que hi haurà per tot el centre. 

 

L’ús de mascareta és obligatori a totes les instal·lacions, incloent les aules. 

 

Es realitzarà una ventilació com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes, i es 

mantindran obertes de forma permanent aquelles finestres que sigui possible per tal que hi hagi 

circulació d’aire. 

http://prateducacio.com/llibres-de-text-cicles-formatius/
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Pel que fa a la distribució de taules i cadires en els diferents espais del centre, s’ha provat de 

garantir la màxima distància possible entre alumnes tenint en compte els grups i la capacitat de 

les aules. 

Quan es confirmi un cas positiu al grup de convivència estable 

 

Alumnes amb la pauta de vacunació completa o que han passat la malaltia confirmada per 

PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) 

Estaran exemptes de fer quarantena. 

Se'ls farà un TAR a una de les farmàcies autoritzades el dia 0-1 del coneixement del cas positiu. 

Se'ls lliurarà una carta que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets 

escolars, de manera que el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de 

dades de Salut i Educació. 

 

Alumnes sense vacunació o amb pauta incompleta 

Quarantena domiciliària de 10 dies. 

Se'ls farà PCR als 4-6 dies del contacte al CAP de referència de l’escola, en algun altre punt 

centralitzat o en el mateix centre educatiu, segons convingui a l’efecte de l’organització de 

l’atenció primària. 

Un resultat negatiu d’aquest test en aquests alumnes no eximeix de la necessitat de mantenir la 

quarantena durant els 10 dies que dura el període d’incubació. 

 

Tot esperant retrobar-nos el dia de la presentació per començar el nou curs, rebeu una salutació 

cordial. 

 

 

 

 

 

Núria Prat Clarós 

Directora de Prat Educació 

Barcelona, 06 de setembre de 2021 

 

 


