
CONFINAMENTS al BATXILLERAT (fins a les vacances de Nadal) 

L’ensenyament híbrid del 1r i 2n de BTX, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de desembre, 

serà per franges setmanals alternes: dues de presencials, amb l’alumnat al Centre; i una de telemàtica, amb 

l’alumnat confinat [33% no presencial, aproximadament].  

A continuació, detallem, per nivells, només aquelles franges setmanals en les quals hi haurà confinament: 

1r de BTX: del 9 al 13 de novembre, del 30 de novembre al 4 de desembre; 21 de desembre. 

2n de BTX: del 16 al 20 de novembre, del 7 a l’11 de desembre. 

 

CONFINAMENTS al PFI Electrotècnic i a l’IFE d’Instal.lacions esportives (fins a les vacances de Nadal) 

L’ensenyament híbrid del PFI i del 1r i 2n de l’IFE, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de 

desembre, serà de quatre dies presencials a la setmana (de dilluns a dijous), amb l’alumnat al Centre; i d’un 

dia telemàtic setmanal (divendres), amb l’alumnat confinat [20% no presencial, aproximadament]. 

A continuació, detallem, per nivells, només aquells dies en els quals hi haurà confinament: 

PFI i 1r i 2n d’IFE: 6, 13, 20 i 27 de novembre; 4, 11 i 18 de desembre. 

 

Observacions per a BTX, PFI i IFE:  

- Els alumnes han de venir sempre a fer els exàmens (trimestrals) programats al Centre, encara que 

coincideixen amb dies de confinament; però, en aquest cas, no faran la resta de classes ordinàries. 

- Si, en aquest període, es produeixen positius per Covid-19 als diferents grups, els nous confinaments se 

sumarien als ja previstos. D’altra banda, aquestes disposicions poden variar de nou, si així ho determinen 

les autoritats sanitàries. 

 

  



CONFINAMENTS al CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (fins a les vacances 

de Nadal) 

L’ensenyament híbrid del Cafemn A i Cafemn B, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de 

desembre, serà de quatre dies presencials a la setmana (dilluns o dimecres alterns, dimarts, dijous i 

divendres), amb l’alumnat al Centre o al Medi natural; i d’un dia telemàtic setmanal (dilluns o dimecres 

alterns), amb l’alumnat confinat [20% no presencial, aproximadament]. 

A continuació, detallem, per grups, només aquells dies en els quals hi haurà confinament: 

Cafemn A: 9, 18, 23 de novembre; 2, 7, 16 i 21 de desembre. 

Cafemn B: 11, 16, 25 i 30 de novembre; 9 i 14 de desembre. 

 

 

CONFINAMENTS al CFGS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (fins a les vacances de Nadal) 

L’ensenyament híbrid del 1r de Tseas, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de desembre, serà 

de tres dies presencials a la setmana (dilluns, dimarts i dimecres), amb l’alumnat al Centre o a d’altres 

instal·lacions esportives; i de dos dies telemàtics setmanals (dijous i divendres), amb l’alumnat confinat 

[40% no presencial, aproximadament]. 

L’ensenyament híbrid del 2n de Tseas, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de desembre, serà 

de tres dies presencials a la setmana (dilluns, dimecres i dijous), amb l’alumnat al Centre o a d’altres 

instal·lacions esportives; i d’un dia telemàtic setmanal (dimarts), amb l’alumnat confinat parcialment 

[12’5% no presencial, aproximadament]. 

A continuació, detallem, per grups, només aquells dies en els quals hi haurà confinament: 

Tseas1: 6, 12, 13, 19, 20, 23, 26 i 27 de novembre; 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de desembre. 

Tseas2: 10, 17 i 24 de novembre; 1, 8 (festiu) i 15 de desembre. 

 

Observacions per a Cafemn i Tseas:  

- Els alumnes han de venir sempre a fer els exàmens (trimestrals) programats al Centre, encara que 

coincideixen amb dies de confinament; però, en aquest cas, no faran la resta de classes ordinàries. En 

principi, també es mantenen les FCT. 

- Les activitats del Tseas, en instal·lacions esportives externes, poden patir limitacions perquè depenen de 

tercers. I les activitats del Cafemn, al medi natural, també poden alterar-se per noves restriccions. 

- Si, en aquest període, es produeixen positius per Covid-19 als diferents grups, els nous confinaments se 

sumarien als ja previstos. D’altra banda, aquestes disposicions poden variar de nou, si així ho determinen 

les autoritats sanitàries. 

 

  



CONFINAMENTS al CFGM de Gestió administrativa (fins a les vacances de Nadal) 

L’ensenyament híbrid del 1r de GAdm, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de desembre, 

serà de tres dies presencials a la setmana (dimarts, dijous i divendres), amb l’alumnat al Centre; i de dos 

dies telemàtics setmanals (dilluns i dimecres), amb l’alumnat confinat [40% no presencial, 

aproximadament]. 

L’ensenyament híbrid del 2n de GAdm, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de desembre, 

serà de tres dies presencials a la setmana (dimarts, dimecres i dijous), amb l’alumnat al Centre; i d’un dia 

telemàtic setmanal (dilluns), amb l’alumnat confinat [25% no presencial, aproximadament]. 

A continuació, detallem, per nivells, només aquells dies en els quals hi haurà confinament: 

1r de GAdm: 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de novembre; 2, 7, 9, 14, 16 i 21 de desembre. 

2n de GAdm: 9, 16, 23 i 30 de novembre; 7, 14, i 21 de desembre. 

 

CONFINAMENTS al CFGS d’Administració i Finances (fins a les vacances de Nadal) 

L’ensenyament híbrid de 1r i 2n d’AiF, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de desembre, serà 

de tres dies presencials a la setmana (dimarts, dimecres i dijous), amb l’alumnat al Centre; i de dos dies 

telemàtics setmanals (dilluns i divendres), amb l’alumnat confinat [40% no presencial, aproximadament]. 

A continuació, detallem només aquells dies en els quals hi haurà confinament: 

1r i 2n d’AiF: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 i 30 de novembre; 4, 7, 11, 14, 18 i 21 de desembre. 

 

Observacions per a GAdm i AiF:  

- Els alumnes han de venir sempre a fer els exàmens (trimestrals) programats al Centre, encara que 

coincideixen amb dies de confinament; però, en aquest cas, no faran la resta de classes ordinàries. En 

principi, també es mantenen les FCT (o les pràctiques duals). 

- Si, en aquest període, es produeixen positius per Covid-19 als diferents grups, els nous confinaments se 

sumarien als ja previstos. D’altra banda, aquestes disposicions poden variar de nou, si així ho determinen 

les autoritats sanitàries. 

 

  



CONFINAMENTS al CFGM d’Atenció a les persones en situació de Dependència (fins a les vacances de Nadal) 

L’ensenyament híbrid de 1r i 2n de Tapsd, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de desembre, 

serà de tres dies presencials a la setmana (dimarts, dimecres i dijous), amb l’alumnat al Centre; i de dos dies 

telemàtics setmanals (dilluns i divendres), amb l’alumnat confinat [40% no presencial, aproximadament]. 

A continuació, detallem, per nivells, només aquells dies en els quals hi haurà confinament: 

1r i 2n de Tapsd: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 i 30 de novembre; 4, 7, 11, 14 i 18 de desembre. 

 

CONFINAMENTS al CFGM de Sistemes Microinfo. i Xarxes i al CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web 

(fins a les vacances de Nadal) 

L’ensenyament híbrid de 1r d’SMiX, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de desembre, serà 

de tres dies presencials a la setmana (dilluns, dimarts i, dimecres), amb l’alumnat al Centre; i de dos dies 

telemàtics setmanals (dijous i divendres), amb l’alumnat confinat [40% no presencial, aproximadament]. 

L’ensenyament híbrid de 2n d’SmiX i 1r de DAW, des del divendres 6 de novembre fins al dilluns 21 de 

desembre, serà de tres dies presencials a la setmana (dilluns, dimarts i dijous), amb l’alumnat al Centre; i de 

dos dies telemàtics setmanals (dimecres i divendres), amb l’alumnat confinat [40% no presencial, 

aproximadament]. 

A continuació, detallem, per nivells, només aquells dies en els quals hi haurà confinament: 

1r d’SMiX: 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 de novembre; 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de desembre. 

2n d’SmiX i 1r de DAW: 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de novembre; 2, 4, 9, 11, 16 i 18 de desembre. 

 

Observacions per a Tapsd, SMiX i DAW:  

- Els alumnes han de venir sempre a fer els exàmens (trimestrals) programats al Centre, encara que 

coincideixen amb dies de confinament; però, en aquest cas, no faran la resta de classes ordinàries. En 

principi, també es mantenen les FCT (o les pràctiques duals). 

- Si, en aquest període, es produeixen positius per Covid-19 als diferents grups, els nous confinaments se 

sumarien als ja previstos. D’altra banda, aquestes disposicions poden variar de nou, si així ho determinen 

les autoritats sanitàries. 

 


