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1. Nou centre d’FP
L’Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya (IEPAAC) és un nou
Institut públic específic de Formació Professional (curs 2020 – 2021), mitjançant la segregació
de 3 cicles formatius de la seu de l’Escola d’Aqüicultura: el CFGM de Cultius Aqüícoles, el CFGS
d’Aqüicultura i el CFGS d’Educació i Control Ambiental (ECA). Així esdevé com un centre d’FP
d’àmbit territorial i d’especialització sectorial relacionat amb els Cicles Formatius de l’àrea
professional d’Aqüicultura (únics a Catalunya) i el CFGS d’Educació i Control Ambiental (únic a
les Terres de l’Ebre).
L’IEPAAC està ubicat estratègicament a la Carretera del Poble Nou, Km 5.5, a Sant Carles de
la Ràpita (Montsià), en un lloc privilegiat, des d’un punt de vista formatiu i socioeconòmic, en ple
cor del Delta de l’Ebre. Allí es localitza majoritàriament el teixit empresarial relacionat amb
l’aqüicultura i l’educació ambiental del País i territori, respectivament, i també es troba l’únic
centre de recerca aqüícola a Catalunya. Aquesta avantatge permetrà promoure una forta relació
amb el mon aqüícola i ambiental i poder ser claus en la dinamització i la competitivitat de les
empreses locals, del territori i del País, mitjançant una formació adaptada a les necessitats reals
de les empreses, així com a les noves tecnologies i competències professionals vinculades a
l’Economia Blava, Verda i Circular.

El lideratge del nou equip directiu i la implicació de l’equip humà del centre, ha de permetre
potenciar la Formació Professional en les àrees professionals de l’aqüicultura i gestió ambiental
i poder esdevenir un factor essencial en la millora de la capacitació professional de l’alumnat, la
competitivitat de les empreses, la inserció laboral i la formació al llarg de la vida de les persones.
En aquesta nova etapa futura tenim la possibilitat d’integrar la formació inicial, la formació
ocupacional i la formació contínua mitjançant un model de Formació Professional que
consideri les necessitats formatives del sistema educatiu i del model productiu, amb una visió
estratègica de la competitivitat del país i de la cohesió social.
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2.

Objectius, estratègies, accions i indicadors de centre anuals (2021 – 2022)

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius

Responsable: Cap d’Estudis

Estratègia 1.1: Potenciar l’orientació i acció tutorial

Responsable: Cap d’Estudis

Accions

Índex d’acceptació

Indicadors
Índex satisfacció de les tutories realitzades a
l’alumnat respecte a les orientacions
acadèmiques i professionals

1.1.1 Elaboració d’un Pla d’Orientació
i Acció Tutorial (POAT)

1.1.2 Creació del Servei d’Informació
i Orientació Professional (SIOP)

>7.33 (d’1 sobre 10)

Percentatge d’alumnes graduats als CFGM

> 65%

Percentatge d’alumnes graduats als CFGS

> 75%

Taxa d’abandonament alumnat CFGM

< 12%

Taxa d’abandonament alumnat CFGS

< 5%

Nombre
de
persones,
institucions,
informades
professionalment

empreses
i/o
i
orientades

>3

Estratègia 1.2: Planificar l’atenció educativa especialitzada

Responsable: Cap d’Estudis

Accions

Índex d’acceptació

Indicadors

1.2.1 Elaboració del Pla d’atenció
educativa individual i especialitzada

Índex
de
satisfacció
de
l’atenció
individualitzada a alumnat del CFGM de Cultius
Aqüícoles amb NEE de caràcter lleu

>7 (d’1 sobre 10)

Nombre de cursos de formació professorat en
atenció a la diversitat (NEE de caràcter lleu)

>1

Estratègia 1.3: Impulsar els Serveis d’FP als grups d’interès

Responsable: Equip Directiu +
Coordinadora d’FP

Accions

Índex d’acceptació

Indicadors
Nombre de projectes d’innovació (INNOVAFP)
realitzats a petites empreses i/o institucions.

>1

Índex de satisfacció pel servei d’innovació ofert
a petites empreses i/o institucions.

>7 (d’1 sobre 10)

1.3.1 Potenciar i millorar els Serveis
d’FP oferts als grups d’interès

Nombre d’assessoraments i reconeixements
duts a terme

>1
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1.3.1 Potenciar i millorar els Serveis
d’FP oferts als grups d’interès

Índex satisfacció servei d’AiR professional ofert
a persones amb experiència professional

>7 (d’1 sobre 10)

Índex satisfacció de l’alumnat en les empreses
d’FP Dual

>7 (d’1 sobre 10)

Estratègia 1.4: Innovar pedagògicament

Responsable: Equip Directiu
Índex d’acceptació

Accions

Indicadors

1.4.2 Elaboració de les fitxes d’activitats per
etapes educatives relacionades amb el “mòdul
aquapònic” i les “caixes aqüícoles” del Centre de
Recursos Aqüícoles Vius de Catalunya (CRAVC).

Nombre de fitxes d’activitats
realitzades per etapa educativa

>2

Estratègia 1.5: Liderar i gestionar un Sistema de Qualitat i Millora
Contínua (SQiMC)

Responsable: Equip Directiu +
Coordinadora Qualitat

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

1.5.1 Implementació d’un SQiMC al
centre

Renovació de les xarxes de Qualitat del PQiMC
- DGFP

Índex assolit amb la renovació anual per
part de la DGFP

Codi document / Versió

Elaborat

Revisat

Aprovat

PGA 2021-2022/1

Director / Cap Estudis

Claustre

Consell Escolar

Arxiu: PGA 2021-2022/1.doc
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
Pàgina 7 de 60

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut d’Estudis Professionals
Aqüícoles i Ambientals Catalunya

Objectiu 2: Millorar la cohesió social

Responsable: Director

Estratègia 2.1: Establir i desplegar la Política d’Aliances Estratègiques

Responsable: Director

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

2.1.1 Aliances estratègiques: Redacció i acords
oficials entre l’IEPAAC i els sectors
empresarials, de recerca tecnològica i socials.

Nombre d’ acords signats de forma
oficial

>1

Estratègia 2.2: Identificar nous perfils professionals “blaus, verds i/o
circulars”

Responsable: Director

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

2.2.1 Detecció de nous perfils professionals
(especialitzacions) a l’àmbit de l’Economia
Blava, Verda i/o Circular.

Nombre de nous perfils professionals
(especialitzacions professionals) a
l’àmbit de l’Economia Blava, Verda i
circular.

>1

Estratègia 2.4: Planificar la millora de la comunicació externa

Responsable: Equip Directiu

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

2.4.1 Disseny i redacció d’un pla de millora de
la comunicació externa

Aprovació pel claustre del Pla de
millora de comunicació externa

Acta amb l’acceptació

2.4.2 Desenvolupament del pla de millora de la
comunicació

Índex de difusió i explicació de la nova
carta de serveis d’FP, respecte al total
d’empreses del directori de l’IEPAAC.

100%

Índex d’impacte social en mitjans de
comunicació

>5

Índex de projecció exterior

>1

Índex d’alumnat matriculat al CFGS
d’ECA

>10

Estratègia 1.5: Liderar i gestionar un Sistema de Qualitat i Millora Contínua
(SQiMC)

Responsable: Equip Directiu +
Coordinadora Qualitat

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

1.5.1 Implementació d’un SQiMC al centre

Renovació de les xarxes de Qualitat del
PQiMC - DGFP

Índex assolit amb la renovació anual
per part de la DGFP
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Objectiu 3: Millorar la gestió econòmica

Responsable: Secretària

Estratègia 3.1: Generar recursos propis (autofinançament)

Responsable: Equip Directiu

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

3.1.1 Acreditació del centre formatiu com a
Nucli Zoològic

Acreditació de nucli zoològic, per part del
Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat

Certificat

3.1.2 Venda de productes i serveis elaborats a
partir dels CCFF

Índex de venda de productes i/o serveis
a partir de les activitats d’ensenyament /
aprenentatge dels CCFF

>1

Estratègia 3.2: Implementar un eficaç i innovador programa d’estalvi i
eficiència energètica

Responsable: Secretària

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

3.2.1 Elaboració d’un Pla d’Estalvi i Eficiència
energètica del centre

Aprovació pel claustre del Pla d’Estalvi i
Eficiència energètica

Acta

Estratègia 3.3: Millorar el manteniment integral de les instal·lacions, equips
i materials

Responsable: Secretària

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

3.3.1 Elaboració d’un Pla de Manteniment
Integral del centre

Aprovació pel claustre del Pla de
Manteniment Integral del centre

Acta

Estratègia 1.5: Liderar i gestionar un Sistema de Qualitat i Millora Contínua
(SQiMC)

Responsable: Equip Directiu +
Coordinadora Qualitat

Accions

Indicadors

Índex d’acceptació

1.5.1 Implementació d’un SQiMC al centre

Renovació de les xarxes de Qualitat del
PQiMC - DGFP

Índex assolit amb la renovació anual
per part de la DGFP
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3.

Estructura organitzativa

3.1 Equip Directiu

Director

Cap d’Estudis

Secretària

Oscar Vallejo Soler

Marta Gonzalez Creus

Marta Martínez Vives

3.2 Coordinacions

Coordinacions

Responsable

Qualitat

Montse Garrido Pinto

Innovació

Verònica Lopez Robles

Empresa

Oscar Vallejo Soler

Assessorament i Reconeixement
Professional

Anna Añó Luna

Formació Professional

Verònica Lopez Robles

Prevenció Riscos Laborals

Ramon Beltran Avila

Sostenibilitat

Anna Añó Luna

Borsa de Treball

Verònica Lopez Robles

Formació Complementària

Joan Carles Vergara Fernàndez

DUAL

Ramon Beltran Avila

SIOP

Oscar Vallejo Soler

Digital

Ramon Beltran Avila

Lingüística

Maria Toldrà

3.3 Comissions Tècniques (CT)

CT d’innovació tecnològica i
pedagògica

CT d’orientació per la trajectòria
formativa i professional

Verònica Lopez Robles (P)
Montse Garrido Pinto
Oscar Vallejo Soler

Marta Gonzalez Creus (P)
Anna Añó Luna
Montse Garrido Pinto
Verònica Lopez Robles
Oscar Vallejo Soler

CT de qualitat

Montse Garrido Pinto (P)
Oscar Vallejo Soler
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3.4 Departaments docents i professorat

Departament Docent

Professorat

Montse Garrido Pinto
Maria Gil Redó
Marta Gonzalez Creus
AQÜICULTURA

Verònica Lopez Robles
Maria Toldrà
Oscar Vallejo Soler
Joan Carles Vergara Fernàndez
Anna Añó Luna
Ramon Beltran Avila

EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL
Maria Gil Redó
Marta Martínez Vives
Marta Iglesias Ojeda
PFI
Carles Fernàndez Mateos

3.5 Tutories de grups

Cursos (grups classe)

Tutor/a

1r Curs de Grau Mitjà Cultius Aqüícoles

Montse Garrido Pinto

2n Curs de Grau Mitjà Cultius Aqüícoles

Joan Carles Vergara Fernàndez

1r Curs de Grau Superior d’Aqüicultura

Verònica Lopez Robles

2n Curs de Grau Superior d’Aqüicultura

Verònica Lopez Robles

1r Curs de Grau Superior d’ECA

Maria Gil Redó

2n Curs de Grau Superior d’ECA

Maria Gil Redó

PFI Auxiliar d’Activitats Aqüícoles

Carles Fernàndez Mateos
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Formació en Centres de Treball

Tutor/a

CF de Grau Mitjà de Cultius Aqüícoles

Joan Carles Vergara Fernàndez

CF de Grau Superior d’Aqüicultura

Maria Toldrà

CF de Grau Superior d’Educació i Control Ambiental

Ramon Beltran Avila

PFI Auxiliar d’Activitats Aqüícoles

Carles Fernàndez Mateos

FP DUAL

Tutor/a

CF de Grau Superior d’Educació i Control Ambiental

3.6

Ramon Beltran Avila

Oferta formativa

PFI i Cicles Formatius (CF)

Modalitat

PFI Auxiliar d’Activitats Aqüícoles

Presencial

CF de Grau Mitjà de Cultius Aqüícoles

Presencial

CF de Grau Superior d’Aqüicultura

Presencial
Presencial

CF de Grau Superior d’Educació i Control Ambiental

Semipresencial
DUAL

3.7 Consell escolar transitori

Membres

Representant/s

Director

Oscar Vallejo Soler

Cap d’Estudis

Marta Gonzalez Creus

Secretària

Marta Martínez Vives

Professorat

Anna Añó Luna
Montserrat Garrido Pinto
Verònica Lopez Robles
Joan Carles Vergara Fernàndez
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Alumnat i famílies

Gerard Lopez Salesio

PAS

Rosa Damian Pallarès

Ajuntament

Erika Ferraté

3.8 Organigrama funcional
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L’IEPAAC està organitzat, sota l’àmbit de 4 grans àrees, de la forma següent:

-

Àrea de planificació estratègica i gestió de la qualitat: Engloba al Consell Escolar, Aliances
Estratègiques sectorials i el/la Coordinador/a de Qualitat. És gestionada pel Director.

-

Àrea d’Ensenyament / Aprenentatge: Engloba als Caps de Dept. d’Aqüicultura, ECA i PFI i als
tutors de grup-classe de cada departament. És gestionada pel Cap d’Estudis.

-

Àrea de recursos i secretaria acadèmica: Esta formada pel Coordinador/a de Prevenció de
Riscos Laborals i els membres del PAS. És gestionada per la Secretària.

-

Àrea de Serveis d’FP i formació a l’empresa: Formada pel Coordinador/a d’FP, Coordinador/a
de Innovació, Coordinador/a d’Assessor. i Reconeix. Prof., Coordinador/a Borsa de Treball,
Coordinador/a d’FP DUAL, Coordinador/a SIOP, Tutor/a FCT - Àrea Aqüicultura i Tutor/a FCT –
Àrea ECA. És gestionada pels “Professors/es Líders” i l’Equip Directiu.
En aquesta àrea estaran constituïdes 2 Comissions Tècniques de caràcter consultiu i executiu:
1.- Comissió tècnica d’innovació tecnològica i pedagògica. 2.- Comissió tècnica d’orientació per
la trajectòria formativa i professional.
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4.

Política de qualitat i sostenibilitat

Amb la política de qualitat del IEPAAC pretenem assolir l’excel·lència dels estudis professionals
que impartim mitjançant eines de gestió basades en la qualitat i la millora contínua, tot tenint en
compte les expectatives, inquietuds i necessitats dels grups d’interès als que oferim el servei
(alumnat, famílies, professorat, PAS, agents socials i econòmics del territori i a la societat en
general).

Des del IEPAAC definim els objectius bàsics associats a la política de qualitat com:

1. Dur a terme la Missió del centre.
2. Aconseguir la Visió del centre.
3. Generar un ambient de treball i estudi saludable i assertiu tant a nivell professional com
personal per a l’equip humà que forma part de la comunitat educativa i de la societat en general.
4. Avaluar la satisfacció dels grups d’interès amb el servei prestat com a eina de millora contínua.
5. Atendre les demandes i satisfer les necessitats dels grups d’interès en funció de les seves
expectatives.
6. El compromís del compliment de la normativa vigent aplicable.
El lideratge de l’equip directiu i el compromís de tots els grups d’interès del centre seran
essencials per a treballar de forma eficient i eficaç cap a la millora contínua dels processos de
gestió del IEPAAC.
Des d’un punt de vista de la política de sostenibilitat del centre:
Hi ha el compromís a mig termini d’anar avançant cap a un sistema de gestió mediambiental,
basat en la norma ISO 14001. Mentrestant a l’IEPAAC es continuarà desenvolupant el programa
d’Escoles Verdes, amb l’objectiu de conscienciar la comunitat educativa sobre el respecte al medi
ambient i l’ús responsable dels recursos naturals.
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5.

Comunicació de la PGA a la comunitat educativa

Un cop la Programació General Anual estigui consensuada i aprovada pel claustre de
professors/es del centre i Consell Escolar, i per tal de garantir la màxima transparència i promoure
la participació de la comunitat educativa, es donarà publicitat de la manera següent:

Els alumnes i les seves famílies, així com la societat en general, podran visualitzar la PGA a la
pàgina web del centre iepaac.cat

El professorat i PAS del centre també la disposaran (tindran accés) en el gestor documental del
centre “Google Drive”.
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6.

Carta de Serveis d’FP
FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL:
Serveis d’FP dirigits a l’Alumnat

Oferta Formativa:
PFI Auxiliar d’Activitats Aqüícoles (presencial)
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cultius Aqüícoles (presencial)
Cicle Formatiu de Grau Superior en Aqüicultura (presencial)
Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació i Control Ambiental
(modalitats presencial, semipresencial i DUAL).
Formació en Centres de Treball:
L’alumnat realitza una formació professionalitzadora en un entorn
real de treball a les empreses del diferents sectors aqüícoles i
ambientals.
Formació DUAL:
L’alumnat esdevé aprenent i combina la formació en el centre d’FP
amb l’activitat productiva en l’empresa.
Innovació i Transferència del Coneixement:
Mitjançant projectes d’innovació l’alumnat s’enfronta a reptes reals
empresarials i desenvolupa capacitats clau fora de l’entorn educatiu.
Emprenedoria i autoocupació:
Oferim una ubicació física (Openspace) amb una sèrie
d’instal·lacions i equips amb l’objectiu que l’alumnat desenvolupi
projectes emprenedors a petita escala, per a autoocupar-se o aplicar
les seves activitats emprenedores en un lloc de treball en la empresa
d’altri, així com fomentar les metodològiques actives d’ABP i STEAM
Borsa de Treball:
Facilitem a l’alumnat titulat, la inserció laboral mitjançant la
canalització de totes les ofertes de treball que les empreses dels
sectors professionals aqüícoles i ambientals, ens fan arribar.
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FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA:
Serveis d’FP dirigits a les persones treballadores i/o a l’atur

Assessorament i Reconeixement de l’experiència professional:
Validem la teva experiència professional / laboral amb una part d’un
títol d’FP. T’assessorem per a l’obtenció del títol.
Informació i orientació professional al llarg de la vida:
Oferim itineraris formatius individualitzats i fets a mida, per a la
professionalització de les persones en atur i/o treballadores.
Matrícula Parcial:
Si estàs cercant una especialització i/o vols compaginar treball i estudis, tens la possibilitat de
matricular-te en menys Mòduls Professionals que els establerts per als cursos o en determinades
Unitats Formatives soltes.
Matrícula Semi-presencial:
Té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que no
poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina, per tenir cura d’altres persones o
per qualsevol altra circumstància excepcional).
Cursos especialitzats de Formació Contínua:
Oferim cursos especialitzats de curta durada (píndoles formatives)
relacionats amb els sectors aqüícoles i ambientals.
Cursos de Formació Ocupacional:
Oferta de certificats de professionalitat.
Col·laboració amb administracions locals en la cessió d’espais
formatius i impartició de classes, per a la formació ocupacional de
persones aturades i/o en risc d’exclusió social.
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EMPRESA-FP:
Serveis d’FP dirigits a les empreses, entitats i institucions

Assessorament i Reconeixement de l’experiència professional:
Validem la teva experiència professional / laboral amb una part d’un
títol d’FP. T’assessorem per a l’obtenció del títol.
Informació i orientació professional al llarg de la vida:
Oferim itineraris formatius individualitzats i fets a mida, per a la
professionalització de les persones en atur i/o treballadores.
Innovació i Transferència del Coneixement:
Oferim projectes d’innovació i transferència tècnica i/o tecnològica
per a donar resposta a les necessitats de les micro i/o petites
empreses i poder així millorar-ne els seus serveis, productes o
processos a un cost assequible.
Cursos especialitzats de Formació Contínua:
Les empreses poden sol·licitar cursos de formació contínua
adaptats a les seves necessitats pel que fa a horari, calendari,
contingut i instal·lacions, i amb possibilitat de reconeixement
acadèmic de la formació impartida.
Convenis de col·laboració:
Es poden establir acords oficials realitzats entre organitzacions
(aliances estratègiques), on es manifesta un compromís per a
assolir un conjunt d’objectius desitjats per les parts interessades.
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) –
Desenvolupament Sostenible:
Oferim la possibilitat d’incloure al pla de la RSC de les pimes i/o
grans empreses, qualsevol de les iniciatives de la carta de serveis,
principalment dirigida a l’àmbit del desenvolupament sostenible
empresarial.
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7.

Projectes d’innovació pedagògica i tecnològica

Durant aquest curs 21-22 a l’IEPAAC es duran a terme els projectes d’innovació següents:
⮚ Centre de Recursos Aqüícoles Vius de Catalunya (CRAVC)
S’entén per innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en
la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del
sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius (Ordre ENS/303/2015,
de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica).

Ser referents i cercar la màxima excel·lència, són indivisibles de la innovació pedagògica. Per
això, des de l’IEPAAC, durant els propers anys es crearà el Centre de Recursos Aqüícoles Vius
de Catalunya (CRAVC), amb l’objectiu de proporcionar a tots els centres educatius de Catalunya
una sèrie de recursos pedagògics “vius” relacionats amb les espècies aqüícoles marines i d’aigua
dolça dels nostres mars, oceans i rius, per tal que els puguin incorporar al currículum educatiu i
permetre disposar al professorat d’eines pràctiques i vivencials per a motivar l’aprenentatge
competencial de l’alumnat de les diferents etapes educatives. Es desenvoluparà mitjançant els
projectes següents:

Aquapònia a les aules
Una de les majors problemàtiques per a l'aprenentatge de les ciències és la manca
d'experimentació vivencial, és a dir, es necessita una eina educativa transversal que permeti que
les matèries com la Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Geologia i Tecnologia es
complementin entre sí en un model experimental STEM. L’Aquapònia pot ser aquest model de
baix cost econòmic, i de servei per a que l’alumnat del País aprengui les competències bàsiques
de l'àmbit cientificotecnològic.

Caixes Aqüícoles
Aquestes caixes consten d’una sèrie d’organismes micro i macroscòpics vius, que han de servir
per al professorat com un recurs pedagògic pràctic i vivencial per a l’aula. Cada “kit” amb
organismes vius tindrà fitxes d’activitats relacionades amb el currículum de cada etapa educativa,
dins de l’àmbit de les ciències naturals i del medi ambient. Cap centre educatiu de Catalunya
disposa d’aquest tipus de material viu i de les seves fitxes d’activitats, per això la rellevància de
poder aconseguir l’esmentat material de forma ràpida i econòmica.
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⮚ Aqüicultura Digital Oberta (ADO)

El projecte ADO impulsarà solucions tecnològiques que permetin la digitalització del sector amb
elements bàsics. El projecte facilitarà sistemes d'adquisició de dades, a més de plataformes de
codi obert per emmagatzemar-los i visualitzar-los. Un dels objectius és definir formats de dades
i estàndards que permetin a productors petits i mitjans obtenir casos d'èxit amb inversions molt
menors respecte a altres tecnologies
La finalitat pedagògica és aprendre i exposar als nostres estudiants a l’ús d’aquesta plataforma
en les instal·lacions aqüícoles de l’IEPAAC, així com en obrir un espai de col·laboració per posar
en comú la nostra experiència en el sector aqüícola del territori.
Com a centre específic d’FP i molt orientat a la industria aqüícola valorem molt positivament els
avenços en matèria de digitalització del sector i creiem que la iniciativa ADO presentada pot ser
una eina d’utilitat en el nostre currículum formatiu.

Participants del projecte:
-

Grups de recerca WINE i IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

-

Empreses catalanes del sector aqüícola.

-

Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya – IEPAAC.

Projecte presentat pel Catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya, Xavier Vilajosana, a la
convocatòria d’Ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer
i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors.

⮚ “Openspaces” Espais per l’Emprenedoria i la Innovació
El projecte a executar pretén habilitar i adaptar un espai multidisciplinar ja existent en el centre
anomenat “Espai Emprenedor”, per fomentar la creativitat i la innovació de l’alumnat de 3 cicles
formatius (CFGM en Cultius Aqüícoles, CFGS en Aqüicultura i CFGS en Educació i Control
Ambiental). S’espera que contribueixi a millorar els currículums dels diferents cicles formatius,
que fomenti la inserció dels alumnes a les empreses, així com rendibilitzar i actualitzar les
instal·lacions i l’equipament del centre formatiu.
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Es tracta d’una acció de millora de la qualitat del centre que pot promocionar l’autoocupació i/o
emprenedoria entre alumnes i/o projectes d’innovació. L’adaptació de l’espai millorarà les
competències clau dels alumnes; a més, el centre podrà esdevenir un pol de coneixement i
aquest podrà revertir en el territori i País per tal d’esdevenir un referent en la matèria.

Consta de tres parts que pretenen que els alumnes siguin els protagonistes i motors de canvis
per revertir en millores educatives referents i transferibles per a la resta de centres educatius i/o
empreses.
●

Un mòdul d’aquapònia, tècnica clau basada en els principis de la bioeconomia circular, que
respon a la necessitat d’optimitzar el cultiu d’aliments emprant menys aigua mitjançant la
producció integrada i ecològica de peixos i plantes com a model productiu. Aquesta nova
metodologia de producció també potencia i afavoreix l’economia verda i blava al territori.

●

A més s’incrementa la sostenibilitat gràcies a l’autoabastiment energètic que obtenim mitjançant
plaques solars. Aquestes donaran un valor afegit a la instal·lació reduint els consums energètics
i una millora del coneixement de l’aplicabilitat de les energies renovables per al nostre alumnat.

●

També es contempla la inclusió dins de l’Espai Emprenedor, d’un espai per treballar
metodologies actives d’ABP i STEAM en format aula polivalent on l’alumnat podrà desenvolupar
el pensament crític, la comunicació, la col·laboració, la resolució de problemes i tasques
pràctiques per obtenir un aprenentatge significatiu.
Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu, així com finançat pel Ministeri d’Educació i
Formació Professional.
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⮚ Projecte INNOVAFP: Experiència preliminar per a l’obtenció de “soft-shell” de cranc
blau (Callinectes sapidus).

Projecte realitzat amb el Grup Lee's Food Iberica S.L. (Oriental Market) el qual està especialitzat
en la importació de productes orientals a Espanya, Portugal i Andorra procedents de més de 14
països asiàtics. Destaca per ser el nº 1 en importació de més de 5.000 referències de productes
d'alimentació i compta amb més de 5.000 clients i proveïdors. Actualment disposa de dos centres
de distribució i emmagatzematge, un a Madrid i un altre a Barcelona.
La metodologia i pla de treball és el següent:
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Amb el present projecte es pretén obtenir una sèrie de beneficis, que destaquem a continuació:

⮚ Projecte INNOVAFP: “Productes Biocompostables utilitzats en el cultiu de mol·luscs
bivalves al Delta de l’Ebre”.
Projecte englobat en el programa InnovaFP de la DGFP. S’han complert els objectius anuals
marcats amb l’alumnat i amb l’empresa col·laboradora. Els resultats estan recollits al TRELLO
del centre on interactuen alumnat, professorat i coordinador de l’empresa Intermas Aquaculture
S.A.
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El projecte continuarà executant-se el curs 2021 - 2022 com a mínim per tal d’avaluar amb
significança les proves actuals.
Possibles projectes:
Durant el curs 2020 – 2021 s’ha elaborat i iniciat el desplegament de la Política d’Aliances
Estratègiques (PAE) de l’IEPAAC (Estratègia 2.1 del PdD). Fruit d’això estan “sobre la taula” una
sèrie de projectes d’innovació que es podrien dur a terme durant el curs 2021 – 2022, tals com:
-

Amb la Start-up catalana ZeClinics sobre el manteniment i funcionament d’instal·lacions de
cultiu i cria de peix zebra (Danio rerio).

-

Amb l’única empresa estatal de cria de Poliquets, ubicada a Tarragona, sobre l’engreix
d’aquesta espècie aqüícola d’alt valor comercial.

-

Amb la Universitat Pompeu Fabra, sobre l’aplicació de biosensors a la producció aqüícola.

Així com d’altres, que es puguin establir al llarg del curs a través de la PAE de l’IEPAAC.
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8.

Programes de la Direcció General de Formació Professional (DGFP)

⮚ Programa de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC)

Per arribar a l’excel·lència en els estudis professionals aqüícoles i ambientals i que l’IEPAAC
pugui donar resposta a les necessitats de formació i qualificació professional dels alumnes,
empreses i societat, és necessari un sistema de gestió de la qualitat per processos, que ens
permetrà de forma general:
•

Potenciar la millora contínua d’una manera ordenada i sistemàtica.

•

Millorar la satisfacció de l’equip humà.

•

Millorar els resultats clau.

Per assolir aquests objectius s’han organitzat a nivell de Catalunya diferents xarxes de
treball. Cada xarxa té el seu propi programa de treball anual. Cada centre ha de complir uns
objectius anuals de resultats i de satisfacció comuns per a tots, però que han de respondre al
programa establert per cada nivell. Els objectius, continguts, activitats i resultats esperats per
cada nivell es detallen a continuació.
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XARXA Q2 CURS 2021/22
OBJECTIUS DEL NIVELL

CONTINGUTS

ACTIVITATS ANUALS

1. Implantar els manuals de servei
d’ensenyament/aprenentatge.

- El manual dels serveis educatius del
centre. El procés d’E/A (revisió Q1)
- El seguiment i control del servei
educatiu
- El retiment de comptes públic de la
qualitat del procés d’E/A

- Implementació del Manual del Servei
i control dels procediments i
registres associats
- Sistema de seguiment de les
programacions
- Control de la impartició de
continguts i hores programades

2. Documentar la resta del sistema de
gestió de la qualitat (informació
documentada, manual de
procediments, manual de
processos, manual d’indicadors, ...).

- Gestió per processos (revisió Q1)
- La PGA i la memòria anual.
Memòries de departaments i
coordinacions
- Les instruccions d’inici de curs
- La gestió dels recursos. Punt 7 de la
norma ISO

- Elaboració de procediments i
aplicació de la sistemàtica prevista
- Definició del manual de
procediments, manual de processos
del centre i manual d’indicadors del
centre
- Identificació i control de la informació
documentada

3. Planificar i iniciar la realització
d’auditories internes de l’estratègia i
el servei d’Ensenyament
/Aprenentatge. Endegar les
corresponents accions correctives i
de millora com a resultats de
l’informe d’auditoria corresponent.

- Punt 9 de la ISO
- L’auditoria. Les fases de l’auditoria.
La programació i la planificació.
L’informe final i la presentació a la
direcció.
- Punt 8.7 de la ISO i la gestió de no
conformitats i accions de millora
- L’auditoria externa

-

RESULTATS ESPERATS

- 85% dels centres han implementat el
manual de servei.
- El 60% fan retiment de comptes de
procés d’E/A.

- 75 % de les fitxes de processos i
fitxes d’indicadors s’han elaborat.
- Tots els centres tenen definit el seu
manual de procediments.
- Tots els centres han identificat la
informació documentada del centre
per donar suport als processos
- 50% dels centres de la Xarxa
realitzen la preauditoria o tenen
previst realitzar-la abans que acabi
el curs.
- Els 80% dels centres reten comptes
al Claustre de: enquestes, resultats
E/A, auditoria, equips de millora,
assoliment de l’estratègia

Planificació de l’auditoria
Simulació de l’auditoria
Realització de la preauditoria
Gestió de no conformitats
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4. Implantar la sistemàtica de la
millora contínua en el centre: formar
i gestionar equips de millora,
elaborar enquestes de satisfacció
dels grups d’interès, realitzar la
revisió per direcció.

5. Intercanviar i compartir
experiències entre els centres de la
xarxa.

- El punt 10 de la ISO
- Els equips de millora
- La gestió da la satisfacció de les
parts implicades. Enquestes i
retroalimentació
- Punt 9.3 de la norma ISO
- La revisió per la direcció. L’avaluació
i millora

- Tasques fetes pels participants
- Presentació de bones pràctiques
- Presentació d’equips de millora

- Elaboració d’enquestes als grups
d’interès i anàlisi de dades
- Realització de la revisió per direcció
a final del curs
- Constitució d’equips de millora en el
centre
- Assistència a les reunions de les
xarxes i elaboració de les tasques
encomanades
- Assistència a les preauditories de
centres de la xarxa o a auditories
internes de centres de nivell
superior.

- Es passen enquestes de satisfacció
com a mínim a l’alumnat en el 90%
dels centres.
- Tots els centres tenen planificada la
revisió per la direcció a final de curs.
- Es constitueixen com a mínim una
mitjana de dos equips de millora per
centre.
- 100% centres de la xarxa obtenen
certificació del curs (almenys un dels
seus membres participants).
- 50% de centres assisteixen a
auditories d’altres centres.
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⮚ Programa de Innovació i Transferència del Coneixement

La finalitat del programa INNOVAFP http://www.innovafp.cat/dgfpiere/ca/ és col·laborar amb les
petites empreses i/o entitats, de l’entorn d’influència del centre, per desenvolupar projectes
d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l’actualització dels coneixements del
professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles
CENTRE FORMATIU – EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les
organitzacions que participen en el programa.

Els objectius clau del programa són:
●

Esdevenir un pol de coneixement. Això implica que el centre acumula coneixement que
després ha de revertir en el territori esdevenint un referent en aquesta matèria.

●

Millora les competències clau per dels alumnes que participen en aquest tipus de projectes.

●

Actualitzar permanentment els coneixements del professorat de formació professional, per tal
contribueixi a l’augment de la motivació i la millora de la formació de l’alumnat.

●

Contribuir a la millora de la competitivitat de les organitzacions.

●

Millorar les relacions Centre formatiu – Empresa.

●

Rendibilitzar les instal·lacions i l’equipament del centre formatiu.
Des de l’IEPAAC, oferim a les empreses dels sectors aqüícoles i ambientals aquest servei
d’innovació i transferència del coneixement per a la millora dels seus serveis, productes i/o
processos. A més, les empreses poden avaluar les competències professionals de l’alumnat
participant i és una possible via d’incorporació de nou talent i d’inserció laboral qualificada.
Podeu

veure

els

projectes

més

representatius

fets

fins

la

data

a

l’enllaç:

https://www.iepaac.cat/innovacio/
Aquest curs 2021 – 2022 l’IEPAAC està catalogat com a Centre Impulsor. El centre desenvolupa
accions emmarcades en l’activitat innovadora:
En un centre impulsor els requeriments que es demanen, a part dels que existeixen en l’estadi
anterior són els següents:
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REQUERIMENT

INDICADOR

El centre ja ha experimentat la seva la validació
de la seva tasca en projectes a partir d’un treball
per un agent extern que ha estat validat pels
coordinadors del programa.

Ha treballat almenys dos projectes amb un
component innovador o de transferència de
coneixement. En els projectes realitzats hi ha de
participar un agent extern.

La participació del centre al programa forma
part d’una estratègia més àmplia, compartint
objectius amb els altres programes d’Impulsfp

Es desenvolupen activitats internes dins del centre,
en col·laboració amb els altres programes de la
unitat impulsfp

En els projectes ha existit participació de
professors i/o alumnes en el programa.

En la introducció del projecte la plataforma han
d’existir les dades dels membres participants de la
comunitat educativa, així com el total d’hores que s’hi
han implicat.

Els projectes han de ser econòmicament
sostenibles pel centre i ha d’existir una
contraprestació per part de l’empresa
beneficiària.

Cal que s’hagin elaborat els corresponents
pressupostos, contractes, facturació i control de
costos dels projectes. En cas que el projecte sigui
pagat en contraprestació caldrà una autorització
prèvia per part de la coordinació del programa

El centre ha desenvolupat una metodologia
d’innovació a l’aula per portar a terme el
projecte.

A la memòria del projecte que s’adjunta a la
plataforma, ha d’incloure tant la solució tècnica com
la metodològica.

S’han establert mecanismes per difondre a la
comunitat educativa els projectes treballats i els
resultats aconseguits, així com l’impacte al
centre.

Fer un esdeveniment públic de d’impulsFP per tots
els estudiants mostrant els millors projectes que
s´han realitzat al centre. Per exemple el TalentDay
on es conviden a les empreses

Dins l’equip d’innovafp del centre hi ha un
professor/a responsable de tècniques de
creativitat i prototipatge

Ha de quedar reflexat en els annexes de les actes
de l’equip innovafp les evidències de les accions
(formacions, activitats en programació) que s’han dut
a terme.

El coordinadors del programa impulsfp
treballen de forma conjunta en accions de
difusió dins el centre.

Ha de quedar reflexat en els annexes de les actes de
l’equip innovafp les evidències de les accions que
s’han dut a terme.
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⮚ Servei d’Assessorament i Reconeixement Professional

Des de l’IEPAAC oferim aquest servei a les persones amb més de 2 anys d’experiència laboral
en el sector, que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb
l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials d’FP.
EN QUE CONSISTEIX:
Permet a les persones adultes posar en valor els aprenentatges que han adquirit i obtenir la
correspondència amb els ensenyaments professionals del sistema educatiu.
A partir d'un assessorament previ realitzat per part d'un expert en el sector, que conclou amb
l'emissió d'un informe d'assessorament que indica, entre d'altres, les unitats formatives o mòduls
professionals susceptibles de ser reconeguts, s'inicia l'etapa de reconeixement acadèmic. Una
vegada assolida, s'obté una certificació acadèmica de les unitats formatives i/o mòduls
professionals reconeguts.
Les unitats formatives o mòduls que s'han reconegut poden capitalitzar-se per obtenir un títol de
formació professional, sempre que es disposi dels requisits acadèmics d'accés.
A QUI S'ADREÇA:
A empreses i/o entitats que volen que es reconegui l’experiència del seu personal que tingui
correspondència amb estudis d'ensenyaments de formació professional.
A les persones adultes amb experiència que volen que se'ls reconegui la seva experiència en
relació amb els títols oficials de formació professional.
Aquest curs 21-22 l’oferta d’assessorament i reconeixement professional de l’IEPAAC és la
següent:
→ CFGM de Cultius Aqüícoles: 2 places.
→ CFGS d’Aqüicultura: 2 places.
→ CFGS d’Educació i Control Ambiental: 2 places.
En

aquest

enllaç

trobareu

la

documentació

i

informació

necessària:

https://www.iepaac.cat/serveis/
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⮚ EmpresaFP

EmpresaFP és un programa adreçat a tots aquells instituts de formació professional que
vulguin millorar la seua competitivitat través del serveis que poden prestar a empreses.

El programa promou difondre la carta de serveis dels centres per establir col·laboracions
concretes amb empreses. Sempre amb la finalitat de millorar la formació professional.
El seguiment d’aquest programa genera una sèrie de beneficis i oportunitats als centres com:
1. Ser un centre de referencia proveïdor de serveis que s’adapta a la realitat empresarial.
2. Aconseguir un romanent econòmic per a millorar les instal·lacions del nostre centre.
3. Cooperació institut-empresa per obtenir sinèrgies de la col·laboració conjunta, que poden
repercutir en un benefici comú.
4. Detecció de necessitats, mancances que pot tenir el nostre institut a nivell empresarial o
tecnològic.
5. Estar actualitzat gràcies a la transferència de coneixement i de tecnologia que es genera
entre els centres i les empreses.
6. I també el tenir un espai d’intercanvi de coneixements entre centres.
Actualment el programa s’organitza en quatre fases:
FASE 1-L’objectiu d’aquesta etapa és que els centres elaborin la seva carta de serveis alineada
amb els recursos disponibles i el seu entorn, i adaptin l’organització per tal què es pugui garantir
una oferta de serveis eficient i sostenible en el temps, i d’acord amb uns criteris de qualitat.
FASE 2-L’objectiu d’aquesta etapa és donar opcions als centres per poder incorporar nous
serveis a la seva carta que estimin que poden aportar valor a la seva relació centre-empresa, així
com promocionar-los.
FASE 3-L’objectiu és el de consolidar y sistematitzar el treball conjunt dels diferents projectes
relacionats amb l’empresa.
FASE 4– L’objectiu és la de cercar la innovació en els serveis institut-empresa.
L’IEPAAC està a la fase més avançada del programa, la FASE- 4 i ha estat durant els últims
anys un actor proactiu.
L’objectiu és cercar la innovació en els serveis institut-empresa.
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⮚ FP DUAL

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé
aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els
objectius són:

● Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.
● Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i
les empreses, en el procés formatiu del jovent.
● Millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional.
El Departament d'Educació impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les
responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les
necessitats del mercat laboral.

Beneficis
La formació dual aporta als alumnes:

● Millorar el currículum professional.
● Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real.
● Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.
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● Reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a l'empresa.
Alhora l'empresa i el centre educatiu també n'obtenen beneficis, en tant en quant incorporen
personal qualificat a l'empresa, i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les
empreses.

Fases
1a fase: Demanda per part de l’alumnat de la formació dual: durant el primer trimestre de curs, a
l’alumnat matriculat a tot el curs de 1r d’ECA, se’l informarà de les places i empreses per realitzar
la formació dual.
2a fase: Adjudicació de les places de formació dual per part de l’equip docent i les empreses.
Estada a l'empresa:

3a fase - Integració. L'alumne fa pràctiques i mentre s'adapta al funcionament de l'empresa. 80100h
4a fase - Consolidació. Estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als
criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre educatiu. De 2 a 12 mesos
depenent de la distribució horària.

⮚ IntegraFP

Una de les finalitats del Projecte IntegraFP és aconseguir un reequilibri territorial, respecte al
desenvolupament socioeconòmic, apropant la Formació Professional Ocupacional laboral a
territoris que eren deficitaris.
Com a nou centre específic d’FP d’àmbit territorial i d’especialització sectorial tenim un ferm
compromís de formar al llarg de la vida a les persones. La nostra visió de centre és integrar la
formació inicial i la formació per a l’ocupació i per això hem volgut donar un primer pas i hem
avançat i preparat per aquest curs 21-22 poder gestionar i impartir per primera vegada des del
centre d’FP, el Certificat de Professionalitat de Nivell 1 “MAPU0209. Activitats d’engreix
d’espècies aqüícoles (RD 718/2011, de 20 de maig)”.
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8.1 Altres programes

⮚ Escoles Verdes

Programa Escoles Verdes 2021-22

Objectius
-

Obtenir la certificació del IEPAAC com Escola Verda.

-

Implicar tot el professorat, alumnat i PAS en el funcionament del centre com a Escola Verda.

-

Incorporar el IEPAAC al comitè ambiental conjunt entre els centres que són escola verda del
municipi de La Ràpita.

-

Realitzar accions d’educació i sensibilització ambiental al IEPAAC, que a la vegada serveixen
de pràctiques per a l’alumnat d’ECA.

-

Fomentar el treball en xarxa amb entitats ambientals del territori.

-

Millorar la gestió ambiental del centre.

Accions

-

Formació del professorat que forma part de la comissió Escola Verda.

-

Elaboració de la documentació necessària per ser Escola Verda (Diagnosi, Pla d’Acció...).

-

Reunions periòdiques la comissió Escola Verda per engegar l’activitat.

-

Reunions periòdiques del comitè Escoles Verdes de La Ràpita.

-

Realització d’activitats al IEPAAC per la setmana europea de prevenció de residus.

-

Realització d’activitats didàctiques a les escoles de primària per part de l’alumnat d’ECA.

-

Creació i implementació d’activitats didàctiques de l’alumnat d’ECA amb col·laboració
d’entitats ambientals del territori.

-

Recollida selectiva dels residus de l’escola i quantificació.

-

Creació d’un petit espai enjardinat al pati del centre.
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9.

Sortides extraescolars / curriculars

Per tal que l’alumnat de l’IEPAAC pugui conèixer de primera mà l’entorn laboral real del territori i del País als àmbits aqüícoles i/o ambientals, des del centre es
fomenten les sortides programades de la manera següent:
SECTOR

NOM
EMPRESA

POBLACIÓ

Explotacions Marines Fangar

La Ràpita

Muscleres Enrique Bertolin

La Ràpita

Musclarium

La Ràpita

MOL·LUSCOS
Cademar SCCRL

Alcanar

Parcs de cloïsses IEPAAC

La Ràpita

Nova Devimar
Depuradora Muscleres Prats S.L

L'Ampolla
L’Aldea

La Petita Venècia

La Ràpita

Cultius Marins del Delta de l’Ebre
S.A
Port Pesquer de Deltebre
(depuradora)
Confraria Verge del Carme
(depuradora)
Mirador Badia

Deltebre

CICLE/S
FORMATIU/S
PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ
PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ
PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ
CFGS-ECA
PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ

CURS
1r
1r
2n
1r
1r
2n
1r
1r
2n
1r i 2n
1r
1r
2n

PROFESSORAT
RESPONSABLE

TEMPORITZACIÓ

Oscar

DATES
PROPOSADES

OBSERVACIONS

1, 2 i 3T

3T
Oscar
MP6 – MP7

Maria, Anna

Davant de l’IEPAAC i del silo
blau (Crta. Poble Nou)

PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ

1r
1r
2n

1, 2 i 3T
1, 2 i 3T
1, 2 i 3T

Deltebre
La Ràpita
L'Ampolla
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SECTOR

NOM
EMPRESA
Valenciana Acuicultura

POBLACIÓ

Grup Balfegó (gàbies tonyina)

L’Ametlla

Aigua Natura els Ports

Alfara de Carles

Piscimar (Hatchery - Nursery)
Centre piscícola del P.N.D.E.

Burriana
Poble Nou Amposta

PEIXOS
Rescats peixos Canals PNDE
Projectia
Pesqueres basses confraria St.
Pere

CURS

PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ
PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ
CFGS-ECA

1r
1r
2n
1r
1r
2n
1r i 2n

PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ

1r
1r
2n

CFGM-CA
CFGS-AQ
PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ
CFGM-CA
CFGS-AQ

1r
2n
1r
1r
2n
1r
2n

PROFESSORAT
RESPONSABLE

TEMPORITZACIÓ

DATES
PROPOSADES

OBSERVACIONS

Puçol

Delta de l'Ebre
Amposta
La Ràpita
Amposta

Morenot Aquaculture

AQUARIOLOGIA

CICLE/S
FORMATIU/S

Angules Roset S.L.

Deltebre

Barberana (aquaponia)
Badia dels Alfacs

Tarragona
La Ràpita

Pisciber

Terrassa

L’Oceanogràfic (aquàrium)

València

Bioparc

València

L’Aquarium

Barcelona

Cosmocaixa
Ecomuseu del PNDE.

Barcelona
Deltebre

Verònica
Verònica
Verònica i Montse

Maria i Anna

3T
3T
1T
1T
1T
1T

Montse - Verònica
Montse - Verònica

3T
3T

Vero
Vero

1T
1T

Montse - Verònica
Montse - Verònica
Montse - Verònica
Montse - Verònica

3T
3T
3T
3T

MP6 – MP7 – MP14

Davant les salines x306097,1
y 4496955,1
CFGM-CA
CFGS-AQ
CFGS-ECA

1r
1r
1r i 2n

Marta G.
Marta G.
Maria i Anna

CFGM-CA
CFGS-AQ
CFGS-ECA
CFGS-ECA
CFGM-CA
CFGS-AQ

1r
1r
1r i 2n
1r i 2n
1r
1r

Marta G.
Marta G.
Maria i Anna
Maria i Anna
Marta G.
Marta G.

1T

MP6 – MP7 – MP14

1T
1T

MP6 – MP7 – MP14
MP6 – MP7 – MP14
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SECTOR

NOM
EMPRESA
Parc de Recerca Biomèdica

POBLACIÓ

IRTA Aqüicultura

La Ràpita

Institut d’Aqüicultura de Torre de
la Sal (CSIC)

Ribera de
Cabanes

MUSEUS –
INTERPRETACIÓ

Museu del Mar de l’Ebre

La Ràpita

CRUSTACIS

Cademar SCCRL

CENTRES DE
RECERCA

Badia dels Alfacs

EDUCACIÓ I
CONTROL
AMBIENTAL

Museu de la Mar de l’Ebre
Fundació Plegadis
Tatakua
Roques de Benet
Serra de Cardó (Bosc de Teixos)
Viver Mas de Barberans i Cova
d’en Marc
Plàncton Divulgació i serveis
Parc de la Tinença de Benifassà
El Fangar
Serra del Montsià (Font del
Burgar)
Sebes
Mon Natura Delta
Riet Vell

CICLE/S
FORMATIU/S

CURS

PROFESSORAT
RESPONSABLE

TEMPORITZACIÓ

DATES
PROPOSADES

OBSERVACIONS

Barcelona
PFI
CFGM-CA
CFGS-AQ

1r
1r
2n

Montse
Montse

1T
1T

PFI
CFGS-AQ

1r
2n

Verònica

3T

CFGS-AQ
TOTS

1er

Verònica

1T

La Ràpita

La Ràpita

CFGS-ECA

La Ràpita

CFGS-ECA

La Ràpita
La Ràpita
Amposta
Orta
Rasquera
Mas
de
Barberans
L’Ametlla de mar
La Tinença de
Benifassà
Deltebre
La Ràpita

CFGS-ECA
CFGS-ECA
CFGS-ECA
CFGS-ECA
CFGS-ECA
CFGS-ECA

1er
1r
1r i 2n
1r
1r
1r

Maria
Marta M.
Marta M. / Maria
Marta M.
Marta M.
Marta M.

CFGS-ECA
CFGS-ECA

1r/2n
1r/2n

CFGS-ECA
CFGS-ECA

1r
1r

Flix
Amposta
Amposta

CFGS-ECA
CFGS-ECA
CFGS-ECA

1r/2n
1r
1r/2n

Alcanar

1T
2T
3T

Les coordenades de l'activitat
de les nacres són:
X: 308758,6 Y4499957,5
Davant de la torre de Sant Joan
x307237,1 y45000882,3
Davant les salines x306097,1
y 4496955,1
M14/MP6
M14 /MP6/M2
M14 /MP10/M6
M1/M2
M1/M2
M1/M2

Maria
Marta M.

1T
2T

M14 /MP6
M5/M2

Marta M.
Marta M.

1T
1T

M1/M2

Marta M.
Maria
Anna Maria

3T
3T
3T

M14/M1/M2
MP6
M14 /MP6

3T
1T
2T
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SECTOR

EDUCACIÓ I
CONTROL
AMBIENTAL

NOM
EMPRESA
Ullals de Baltassar
Encanyissada
Trabucador
Control abocaments hemidelta
dret
Font de la Tina
Jardí botànic
Casa del Sol
Serreta de Freginals
Centre Documentació del PN
dels Ports / Exposició geoports
Centre Visitants PN Delta Ebre
CI la vida als Ports la Sènia /
Itinerari riu Sènia (Arabogues)
Cens amb SEO BIRDLIFE Delta
de l’Ebre
Centre recuperació fauna PNDE
Reserva caça Ports
La Foradada
Les Olles
Casa de Fusta i mirador Patrau
Itinerari Garxal

POBLACIÓ

CICLE/S
FORMATIU/S

Barcelona
Barcelona
Freginals
Roquetes

CFGS-ECA
CFGS-ECA
CFGS-ECA
CFGS-ECA

Deltebre

CFGS-ECA

CURS

TEMPORITZACIÓ

1r/2n
1r
1r
1r/2n

PROFESSORAT
RESPONSABLE
Anna
Marta
Marta
Anna

DATES
PROPOSADES

1T
1T
1T
2T

M9UF1/M10
M1/M2
M1/M2
M9

1r/2n
1r 2n
1r 2n
1r 2n
1r 2n

Anna
Anna
Anna
Anna
Maria

1T
3T
3T
1T
1T

M9 UF4
M14
M7/M14
M9 UF2
/M9 UF1/M14/MP6

1r 2n
1r 2n

Maria Anna
Anna

3T
1T

M7/ M9 UF1/M14/MP6
M7/ M9 UF1-UF2/M14

1r

Marta

3T

M1/M2

1r
1r
1r/2n
1r/2n
1r/2n
1r/2n

Marta
Marta
Anna
Anna
Anna
Anna

3T
3T
1T
1T
1T
1T

M1 M2
M2
M9UF1
M9UF1
M9UF1
M9UF1
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10.
10.1

Calendari de reunions
Equip Directiu (RDIR)

L’equip directiu es reunirà tots els dilluns de 11:35h a 13:35h.

10.2

Comissió tècnica de Qualitat (RQ)

La comissió tècnica de qualitat es reunirà els dijous de les 11:35h a les 12:35h.

10.3

Comissió tècnica d’Innovació tecnològica i pedagògica.

La comissió tècnica d’innovació tecnològica i pedagògica es reunirà els dijous de 8:00h a les
9:00h.

10.4

Comissió tècnica d’Orientació per la trajectòria formativa i professional.

La comissió tècnica d’Orientació per la trajectòria formativa i professional es reunirà els dimecres
de 17:00h a 18:00h a excepció que es convoqui una RED o altres.

10.5

Reunions de departament (RD)

Les reunions de departament es faran els dimecres de 16:00h a 17:00h. La comissió serà
convocada pel el/la cap de departament, el/la qual també farà acta de la sessió.

10.6

Reunions d’Equip Docent (RED).

Les reunions d’equip docent es faran els dimecres a convenir. La Cap d’estudis convocarà en
funció de les necessitats les RED al llarg del curs.

10.7 Claustre Professorat.
Els claustres es convocaran els dimecres i en funció de la durada d’aquests podran arribar a
ocupar total la franja horària de les reunions de Departament (RDAQ/RDECA) i de les reunions
d’Equip Docent (RED). En funció de les circumstàncies i necessitats del centre, el Director pot
convocar extraordinàriament un claustre en un altre dia i hora.
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10.8

Juntes d’Avaluació

Les juntes d’avaluació pel curs 21-22 es distribuiran de la següent manera:
AVALUACIÓ

DATA

DEPARTAMENT CICLE

CURS

HORA

GS

1er

16:00 a 17:00

GM

1er

17:00 a 18:00

ECA

GS

1er

18:00 a 19:00

PFI

-

-

16:00 a 16:30

1er

17:00 a 17:30

2on

17:30 a 18:00

1er

18:00 a 18:30

2on

18:30 a 19:00

1er

16:00 a 16:30

2on

16:30 a 17:00

-

16:00 a 16:30

AQÜICULTURA GM

2on

16:00 a 17:00

GM

1er

17:00 a 17:30

1er

16:00 a 16:30

2on

16:30 a 17:00

1er

17:30 a 18:00

2on

18:00 a 18:30

-

18:30 a 19:00

AQÜICULTURA GS

2on

16:00 a 17:00

AQÜICULTURA GM

1er

17:30 a 18:00

1er

16:30 a 17:00

2on

17:00 a 17:30

AQÜICULTURA
27/10/21
INICIAL
26/10/21

GM
AQÜICULTURA
15/12/21

GS

1era (+octubre)
ECA
14/12/21
FINAL CA2 (+febrer) 09/3/22

GS

PFI

-

AQÜICULTURA
GS
2ona

16/3/22
ECA

GS

PFI
FINAL AQ2

27/04/22

18/05/22
3era

01/06/22

-

ECA

GS

PFI

-

-

16:00 a 16:30

CA

GM

1er

16:00 a 16:30

1er

18:30 a 19:00

2on

19:00 a 19:30

1er

17:00 a 17:30

2on

17:30 a 18:00

1er

16:00 a 16:30

2on

16:30 a 17:00

-

18:00 a 18:30

GS
AQÜICULTURA
FINAL
EXTRAORDINÀRIA 15/6/21

GM

ECA

GS

PFI

-
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10.9

Consell Escolar

Actualment està constituït de forma transitòria degut a que no van ser convocades pel
Departament d’Educació les eleccions al consell escolar el curs 2020 – 2021.
El/la director/a del centre convocarà almenys 3 consells escolars ordinaris (un per cada
trimestre), així com aquells extraordinaris al llarg del curs que siguin necessaris unes necessitats
i/o circumstàncies concretes.

11. Horari general curs
11. 1 Acollida de l’alumnat:
CFGM: 13/09/21, iniciaran les classes amb l’horari normal del curs, de 08:00 a 14:35h
PFI: 13/09/21, iniciaran les classes amb l’horari normal del curs, de 08:00 a 14:35h
CFGS: 20/09/20 les acollides es faran en el següent ordre:

CURS

HORARI DIA ACOLLIDA

AQ1

9:00 a 12:00

AQ2

12:00 a 14:00

ECA 1

9:00 a 12:00

ECA 2

12:00 a 14:00

11.2 Marc horari del IEPAAC
El marc horari del IEPAAC és de dilluns a divendres de 8:00 del matí a 14:35 de la tarda amb 35
minuts de pati d’11:00h a 11:35h.

12. Calendari del curs
13 de setembre de 2021: inici de les classes dels cicles formatius de grau mitjà de formació
professional.
20 de setembre de 2021: inici de les classes als cicles formatius de grau superior de formació
professional inicial.
Del 23 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022: vacances de Nadal.
Del 11 al 18 d'abril de 2022: vacances de Setmana Santa.
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Dies de lliure disposició:
7 de desembre de 2021
25 de febrer de 2022
18 de març de 2022
2 de maig de 2022

Dies festius:
8 de setembre
11 i 12 d’octubre de 2021
1 de novembre de 2021
6 i 8 de desembre de 2021
24 de juny de 2022

Final de classes inici FCT pel diferents estudis:
11/03/22

FINAL CLASSES CA2

14/03/22

INICI FCT GM

19/04/22

INICI CLASSES+FCT PFI

22/06/22

FINAL CLASSES CA1/PFI

29/04/22

FINAL CLASSES AQ2

3/05/22

INICI FCT AQ2

20/05/22

FINAL CLASSES AQ1/ECA

23/05/22

INICI FCT AQ1/ECA

13. Calendari d’avaluacions
1era avaluació:
CFGM del 13/09/21 al 15/12/21.
CFGS del 20/09/21 al 15/12/21.
Entrega de notes i reclamacions 22/12/21:
-

AQ, CA i PFI entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.

-

ECA 1, ECA 2 entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.

2ona avaluació:
Del 16/12/21 al 16/03/22.
Entrega de notes 10/03/22 i reclamacions:
-

CA2 entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.
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Entrega de notes 21/03/22 i reclamacions:
-

AQ, CA1, PFI entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.

-

ECA 1, ECA 2 entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.

Entrega de notes 22/03/22.
-

AQ, CA1, PFI entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.

-

ECA 1, ECA 2 entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.

3era avaluació:

Del 17/03/22 al 22/06/22
-

29/04/22 entrega de notes AQ2 a les 12:00/ reclamacions fins les 13:00h.

-

20/05/22 entrega de notes AQ1/ECA a les 12:00/ reclamacions fins les 13:00h.

-

01/06/22 entrega de notes CA1/PFI a les 12:00/ reclamacions fins les 13:00h.

Avaluació extraordinària de juny:

La setmana del 06 al 10 de juny del 2022.
Entrega de notes 22/06/22.
-

AQ, CA1, PFI entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.

-

ECA 1, ECA 2 entrega de notes les 12:30h / Reclamacions fins les 13:00h.

14. Calendari exàmens extraordinaris
Avaluació extraordinària d’octubre: setmana del 4 al 8 d’octubre del 2022.
Les notes apareixeran al butlletí de la 1era avaluació.
Avaluació extraordinària de febrer: setmana de l’7 al 11 de febrer del 2022.
Les notes apareixeran al butlletí de notes de la 2ona avaluació.

Avaluació extraordinària de juny: setmana del 6 al 10 de juny del 2022.
Entrega de notes 22/06/22.
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PFI
HORA

DILLUNS 6

DIMARTS 7

8:00 a 9:00

MG1UF1

MG3UF1

DIMECRES 8

DIJOUS 9

DIVENDRES 10

MG4UF1
MP1

9:00 a 10:00

MG1UF2

MG3UF2

10:00 a 11:00

MG1UF3

MG3UF3

11:35 a 12:35

MG1UF4

MG3UF4

12:35 a 13:35

MG2UF1

MG3UF5

13:35 a 14:35

MPRL

MG3UF6

MP4
MG4UF2
MG4UF3

MP2

MP5

MP3

MP6

ECA
HORA

DILLUNS 6

DIMARTS 7

DIMECRES 8

DIJOUS 9

DIVENDRES 10

8:00 a 9:00

MP10UF1

MP1UF1

MP14

9:00 a 10:00

MP10UF2

MP1UF2

MP14

MP12UF1

10:00 a 11:00

MP6UF1

MP9UF1

MP1UF3

MP14

MP11UF1

11:35 a 12:35

MP10UF1

MP9UF2

MP2UF1

MP7UF1

MP11UF2

12:35 a 13:35

MP10UF2

MP2UF3

MP2UF2

MP7UF2

MP5UF1

MP9UF4

MP2UF3

MP7UF3

MP5UF2

13:35 a 14:35

CA
HORA

DILLUNS 6

DIMARTS 7

DIMECRES 8

DIJOUS 9

DIVENDRES 10

8:00 a 9:00

MP8UF1

MP6UF1

MP3UF1

MP5UF1

MP1UF1

9:00 a 10:00

MP8UF2

MP6UF2

MP3UF2

MP5UF2

MP1UF2

10:00 a 11:00

MP8UF3

MP6UF3/4

MP3UF3

MP5UF3

MP1UF3

11:35 a 12:35

MP8UF4

MP4UF1

MP3UF4

MP5UF4

MP2UF1

12:35 a 13:35

MP8UF5

MP4UF2

MP3UF5

MP5UF5

MP2UF2

13:35 a 14:35

MP9UF1/2

MP4UF3

MP10UF1

16:00a 17:00

MP7UF1

MP4UF4

MP2UF4

17:00 a 18:00

MP7UF2

MP4UF5

MP2UF5

18:00 a 19:00

MP7UF3

MP4UF6

MP2UF6

MP2UF3

AQ
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HORA

DILLUNS 6

DIMARTS 7

DIMECRES 8

DIJOUS 9

DIVENDRES 10

8:00 a 9:00

MP1UF1

MP8UF1

MP2UF1

MP3UF1

MP5UF1

9:00 a 10:00

MP1UF2

MP8UF2

MP2UF2

MP3UF2

MP5UF2

10:00 a 11:00

MP1UF3

MP8UF3

MP2UF3

MP3UF3

MP5UF3

11:35 a 12:35

MP6UF1

MP8UF4

MP2UF4

MP3UF4

MP5UF4

12:35 a 13:35

MP6UF2

MP4UF1

MP2UF5

MP3UF5

MP5UF5

13:35 a 14:35

MP6UF3/4

MP4UF2

MP2UF6

MP7UF1

MP9/10

16:00a 17:00

MP11

MP4UF3

MP11

MP11

MP11

17:00 a 18:00
18:00 a 19:00

15. Normes d’ús i funcionament del IEPAAC
Aquestes son provisionals a l’espera de l’elaboració de les Normes d’Organització i
Funcionament de Centre (NOFC) durant aquest curs.
Les infraccions d’aquestes normes seran sancionades tant dins de les Normes d’Organització i
Funcionament de Centre (NOFC) com en l’avaluació dels mòduls professionals.
Donades les característiques de les classes pràctiques amb éssers vius i sortides del IEPAAC
és imprescindible, per al bon funcionament, la màxima puntualitat en els punts de trobada i a
l’inici i final de totes les classes i activitats.
15.1 Cura i ús del material
Tots els treballs al laboratori, hivernacle i zona humida impliquen l’ús de materials i instruments
sovint fràgils i deteriorables, això implica que:
-

Els trencaments de material o la inutilització d’aparells provocats per un mal ús dels mateixos

comportarà el pagament de les despeses de reparació o reposició.
-

Cal netejar i desar adequadament tot el material, instruments i eines utilitzats.

-

Cal esbandir amb aigua dolça i assecar el material metàl·lic fet servir en aigua salada en

cada moment.
-

L’ús de les instal·lacions, equips i materials de l’escola per part de l’alumnat queda restringit

a excepció que el professorat supervisi i doni el permís explícit.
-

No es permet l’ús d’ordinadors particulars durant les classes, tret d’autorització expressa del

professor professor/a.
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-

L'alumnat disposarà d'ordinadors portàtils, prestats en horari escolar, per tal de potenciar les

seves competències digitals i l'aprenentatge cooperatiu. Un cop utilitzats s'han de guardar de la
manera i en la ubicació indicada pel professor/a de classe
TIC i Reprografia del centre:
L’ús d’ordinadors portàtils i telefonia mòbil particulars dels alumnes no es podran connectar a la
xarxa per usos que no siguin formatius, durant les classes. El mal ús serà sancionat amb una
falta greu o molt greu.
-

Per imprimir i fotocopiar treballs i pràctiques de poques pàgines, els alumnes hauran de

sol·licitar-ho 24 hores abans. El preu serà de 0,10 € per cara impresa.

15.2 Manteniment dels cultius aqüícoles
Donada la necessitat de mantenir els cultius sota supervisió i manteniment durant les 24 hores
dels 365 dies de l’any i, tenint en compte l’interès didàctic d’aquesta operació, caldrà que els
alumnes s’impliquin en el manteniment d’acord amb els torns que s’especificaran en cada curs i
en cada mòdul. Aquests torns podran ser excepcionalment fora de l’horari lectiu, sota la
supervisió del professor/a responsable del mòdul professional corresponent a les pràctiques
aqüícoles.
-

Els alumnes del GS podran supervisar i/o organitzar les actuacions dels alumnes de GM en

funció dels torns preestablerts i segons la programació didàctica del professor/a responsable.
-

Els i les alumnes de centre podran entrar a observar els espais pràctics fora de l’horari lectiu

sempre i quan la/el professor/a responsable del mòdul estigui assabentat/a

15.3 Tractament dels organismes vius
Aquesta especialitat comporta el manteniment a les instal·lacions del IEPAAC de gran quantitat
d’organismes vius en condicions de captivitat, per la qual cosa l’alumnat ha d’aprendre a garantir
el benestar animal i les tècniques de cultiu que garanteixen la supervivència dels exemplars i la
continuïtat en l’ensenyament professional.
Per tant, l’alumnat, amb la supervisió del professor/a, ha de:
-

Manipular els organismes vius amb molta cura i d’acord amb les instruccions del professor/a.

-

Durant les pràctiques aqüícoles, s’han de responsabilitzar de totes les tasques i horaris que

se’ls assignen, sota la supervisió del professor/a i en horari lectiu.
-

En cap cas, pertorbar els animals fora de l'horari de pràctiques esmentat (lectiu). No alimentar,

tocar l’aigua, intentar capturar, trencar el fotoperíode, etc.
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15.4 Higiene, sanitat i seguretat en referència a l'ús de material i manipulació dels
organismes.
En referència als protocols d’higiene i desinfecció personals deguts al COVID-19 veure punt 8.5
d’aquesta normativa.
Per motius similars als del punt anterior i donada la facilitat amb què les patologies es transmeten
en organismes aquàtics en captivitat:
-

És obligat utilitzar els desinfectants de mans i calçat que es troben a les entrades de la sala

humida, hivernacle, i també a la cambra isoterma.
-

Cal desinfectar els instruments (salabres, sifons, tubs d’aire i difusors, oxímetre, termòmetre,

etc.) que s’utilitzin en cada tanc. Aquests hauran d’estar individualitzats en cada unitat de cultiu.
-

Els cultius de fito i zooplàncton són especialment contaminables i cal una cura específica al

respecte. En tot cas sempre és obligat seguir els protocols que estableixi el professor/a de cada
mòdul.
-

Cal netejar i desinfectar els tancs i recipients de cultiu així com els circuits tancats abans de

l’inici del mateix.
-

No es permet fer sorolls forts a la sala humida i hivernacle, tampoc es permet beure, menjar

ni fumar en totes les zones de cultiu. Computaran com a faltes greus o molts greus.
-

Cal portar guants i ulleres protectores quan es manipulin productes químics i maquinària

perillosa.
-

L'alumnat del centre NO podrà utilitzar cap eina perillosa del taller sense el permís i la

supervisió directa del professor/a responsable, durant tota la realització de la tasca pràctica. Tot
l'alumnat haurà de portar els corresponents EPI's quan es manipulin eines perilloses en el taller.
Les eines perilloses son: serra caladora, radial, assecadora, trepant. Cap alumne, ni professor/a
podrà utilitzar prolongadors elèctrics i altres aparells elèctrics de connexió no protegida, fora del
taller i/o en les instal·lacions aqüícoles de lEPAAC.

15.5 Indumentària de treball i vestuaris
-

És obligat portar botes d’aigua (propietat de l’alumne) i posar-hi el nom per al treball a la zona

humida. L’IEPAAC subministrarà les botes altes per a sortides a mar o canals.
-

És obligat també portar la granota de treball amb l’anagrama de l’IEPAAC i el nom de cada

alumne donades les tasques a desenvolupar i el perill amb la manipulació de l’hipoclorit o d’altres
productes. El cost de la granota l’ha d’assumir l’alumne a principi de curs per tal de fer la comanda
conjunta.
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-

És obligat també portar els guants de treball amb el nom de cada alumne quan es manipulen

eines perilloses del taller. El cost dels guants l’ha d’assumir l’alumne a principi de curs per tal de
fer la comanda conjunta.
-

Cada alumne mantindrà l’ordre de la seva taquilla. A més deixarà les botes i la granota de

treball de forma adequada.

15.6 Disciplina
-

D’acord amb la normativa del departament d’Educació, està prohibit fumar en tot el recinte,

delimitat per la tanca metàl·lica, del IEPAAC. S’obrirà la nova porta mes propera. Fumar dins del
centre comportarà una falta molt greu.
-

De la mateixa manera no es pot menjar ni beure a les classes. Es disposà d’una aixeta d’aigua

potable a l’entrada de l’IEPAAC. Menjar dins l’aula comportarà una falta greu a excepció que les
condicions meteorològiques no permeti sortir a l’exterior SEMPRE S’HAURÀ DE DESINFECTAR
L’AULA DESPRÉS DE MENJAR JUST ABANS DE COMENÇAR LA CLASSE (cada alumne la
seva taula).
-

Les màquines de menjar i begudes només estaran operatives a les hores d’esbarjo.

-

Durant la realització d’exàmens el professor/a que tingui evidències que un alumne està

copiant, ho farà constar en el mateix examen l'alumne i li podrà indicar que ha de marxar de l'aula
i interrompre la prova.
Si el professor tingués evidències en acabar l'examen o, en un moment posterior, que un alumne
hagués copiat, també ho farà constar en el mateix examen l'alumne. El professor qualificarà amb
un 0 (zero) els exàmens en què tingui evidències que un alumne ha copiat.
A més d'aplicar aquesta qualificació, el professor ho comunicarà oralment al tutor del grup i tots
dos o faran saber a Direcció notificant aquest fet contrari a les normes de convivència del centre.
Des de direcció es tipifica el tipus de falta que es cregui convenient.
Si un alumne que ja ha estat sancionat reincideix a copiar en examen o control, ja sigui en la
mateixa o en diferents matèries, es considerarà un agreujant.
En el cas que l'alumne que ha copiat ho hagi fet amb la participació d'un altre alumne, s'estudiarà
com ha estat aquesta participació i donarà lloc a la sanció corresponent.
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15.7 Pla d’organització del centre mesures covid-19 curs 21-22
15.7.1.Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de
confinament parcial o tancament del centre.
L’organització pedagògica, en situació de pandèmia es planifica tenint en compte les instruccions
donades pel Departament d’Educació i seguint en tot moment els protocols d’higiene,
distanciament social obligatoris.
L'organització pedagògica dels diferents cicles formatius de l’IEPAAC en cas de nou confinament
parcial o tancament del centre es farà de la següent manera:
•

Continuarem amb les activitats telemàtiques a través de la plataforma de Google
Classroom i d’altres aplicacions informàtiques per tal de poder desenvolupar les classes
no presencials el millor possible.

•

Suport emocional i d'orientació: serà de caràcter voluntari i es plantegen les dues
situacions següents:

a-. CONFINAMENT PARCIAL: es farà en grups reduïts amb un màxim de 3-5 alumnes, de
manera planificada i amb el tutor o la tutora. Seguint la programació de dia i hora.
Ens cas d'assistència, caldrà presentar signada el primer dia la declaració responsable (ANNEX
1)
b-. TANCAMENT DEL CENTRE: En el cas del tancament aquest suport es farà a través de
videoconferències amb l’aplicació Google Meet amb el tutor o tutora.
15.7.2 Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais.

El curs començarà de manera presencial:
-

Inici de curs grau mitjà i PFI: dilluns 13 de setembre.

-

Inici de curs de graus superiors d’AQ i ECA: dilluns 20 de setembre.

En el cas de la incorporació d’un nou alumne o alumna al centre, se l’assignarà a un grupestable
existent.
A continuació es presenta la taula que fa referència a l’organització dels alumnes en grups
estables pels diferents cicles, el professorat i els espais que ocuparan:
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Grups

Docents
Alumnes Tutor/a

Temporal

PFI

6

-

Ramón Beltran

16

Oscar Vallejo
Veronica Robles
Marta Gonzalez
Montserrat
Anna Añó
Garrido
Joan C. Vergara
Ramon Beltran
Maria Gil

CA2

7

Joan
Carles
Vergara

AQ1

20

Veronica
López

AQ2

14

Veronica
López

ECA1

13

Maria Gil

ECA2

15

Maria Gil

CA1

Espai
Estable Temporal
ZH
A2
Hivernacle
Laboratori

A6

Maria Toldrà
Montse Garrido
Ramon Beltran
Maria Gil
Oscar Vallejo
Marta Gonzalez
Montse Garrido
Joan C. Vergara
Maria Gil
Maria Toldrà
Ramon Beltran
Oscar Vallejo
Joan Carles Vergara
Maria Toldrà
Montse Garrido
Ramon Beltran
Marta Martínez
Anna Añó
Maria Gil
Ramon Beltran
Marta Martínez
Anna Añó
Maria Gil
Ramon Beltran

ZH
Hivernacle

ZH
LABOR
Hivernacle
ATORI
Laboratori

A5

ZH
Hivernacle
Laboratori

A1

ZH
Hivernacle
Laboratori

A3

ZH
Hivernacle
Laboratori

A4

ZH
Hivernacle
Laboratori

15.7.3 Organització d’altres espais de l’IEPAAC

VESTUARIS:
Degut a la situació actual, aquest curs els vestuaris no s’utilitzaran com a tal, l’alumnat s’haurà
de canviar a l’aula (posar-se el “mono”) i s’haurà de portar i endur-se la roba cada dia en una
bossa. En quant a les botes, hi ha habilitats diferents espais exteriors per a poder-les deixar-les
amb grups diferents grups estables ocupant un mateix espai:
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ESPAI BOTES

GRUPS

Darrera l’hivernacle (davant aula 6)

CA1+ AQ1

Darrera zona humida

AQ2+CA2+PFI

Vestuaris homes / dones

AQ1

Els lavabos ubicats als vestuaris es podran utilitzar seguint les normes d’higiene i protecció
corresponents.
TALLER:
Només podrà haver-hi un grup estable, en el cas que hi conflueixi mes d’un grup serà obligatòria
la distància de seguretat.
LABORATORI:
En el cas que conflueixi més d’un grup estable serà obligatòria la mascareta.
Per tant per a l’ús dels aparells de microscòpia de cada grup es crearan zones a les aules de
cada grup o bé a la zona humida per a poder treballar sempre amb el mateix material
(microscopis, lupes binoculars, material de dissecció i material vari de laboratori ).
ZONA HUMIDA:
En el cas que dos grups estiguin fent pràctiques serà indispensable l’ús de mascareta.
HIVERNACLE:
En el cas que dos grups estiguin fent pràctiques serà indispensable l’ús de mascareta.
PUNTS DE RENTAT DE MANS DEL IEPAAC
Seguint indicacions sanitàries de llocs estratègics i usos majoritaris hem establert / proposat
aquestes zones diferenciades per sabó i gel hidroalcohòlic:
Zones de rentats de mans amb disponibilitat de sabó

Dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del

amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.

personal de l’IEPAAC

-

Aules.

-

Accessos al centre: HALL, PORTA

-

Lavabos per a l’alumnat.

D’EMERGÈNCIA, PORTA DE DARRERA

-

Lavabos per l’equip docent.

DEL HALL, ENTRADA AULA 6

-

Entrades a la zona humida.

-

Màquines expenedores.

-

Entrada cambra isoterma.

-

Laboratori

-

Entrada sala aquariologia.

-

Entrada a l’hivernacle.

-

Entrada al taller.

-

Entrada a la sala del grup electrogen.

-

Entrada a sala de calderes.
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VENTILACIÓ DELS ESPAIS
Sempre que la climatologia ho permeti, les finestres de les aules estaran obertes, des del moment
que arribi l’alumnat, durant tota l’activitat lectiva i al final de la jornada, per tal de que l’espai
estigui ventilat en tot moment. En el cas de les aules amb poca ventilació (AULA2), s’instal·larà
un sistema de ventilació (ventilador per tal de millorar el pas de l’aire), per altra banda s'opta que
en aquesta aula el grup estable serà el menys nombrós. En el cas de les aules que disposen
d’equips d’aire condicionat, la ventilació també haurà de ser natural (AULA 6 i despatx de l’equip
directiu).
En tots els casos la ventilació serà creuada i continuada (s’obriran portes i finestres que es trobin
oposades el màxim d’hores possibles). Les finestres s’obriran un mínim de 20cm.
Les zones definides com a comuns són les zones on hi poden passar els diferents grups estables
i el personal docent; passadissos, zona de les màquines expenedores, lavabos, zona humida i
hivernacle.
En el cas que no sigui possible tenir-les obertes de manera continuada, a continuació es detalla
les hores en les que es ventilaran els espais.

ZONES

1ERA
HORA

PATI

ULTIMA
HORA

TEMPS DE
VENTILACIÓ

AULES

7:45

11:00

14:25

Entre 15-30 min

7:45

11:00

14:25

Entre 15-30 min

ZONES COMUNES:
passadissos, entrada
principal, zona
humida, hivernacle
LABAVOS

PORTES SEMPRE OBERTES

El personal PAS i el professorat serà l’encarregat de dur a terme la ventilació del centre en hores
lectives.
Servei de neteja del centre:
El servei de neteja contractat pel centre, ventilarà el centre durant les hores que estigui fent la
neteja d’aquest.
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GESTIÓ DELS RESIDUS AL CENTRE
Pel que fa als mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene
respiratòria s’hauran de llençar als contenidors amb bossa, tapa i pedal, situats als lavabos i a
les aules dels centre. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus
personals d’higiene, s’hauran de llençar als contenidors de rebuig situats tant a les aules com a
les zones comunes del centre (passadissos, entrada principal, zona humida i hivernacle).
En el cas que d’algun alumne que presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una
segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicatal paràgraf anterior.
15.7.4 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
Les entrades i sortides del centre es faran a la mateixa hora però hi hauran diferents zones
d’accés (tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables).
A l’IEPAAC disposem de tres possibles entrades: el hall o entrada principal, la sortida
d’emergència (al costat aula 5) i una tercera entrada per la part de darrera de l’entrada principal.
Per l’alumnat de l’aula 6, al tenir l’aula al exterior, no cal cap entrada.
A l’arribada de l’alumnat al centre, en l’accés establert per cada grup de convivència estable, es
durà a terme la presa de temperatura diara.
A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà segons indica la Taula següent:
TAULA D’ENTRADES I SORTIDES DE L’IEPAAC
Accés

Grup

Horari entrada

Horari sortida

HALL

PFI

8:00

14:35

8:00

14:35

8:00

14:35

8:00

12.35/13.35

PORTA DARRERA

HALL

CA2

AQ1

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

AQ2
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SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

ECA1

PORTA DARRERA

ECA2

8:00

14:35

8:00

14:35

Per aquell alumnat que arribi tard o hagi de marxar abans de l'establert en el marc horari, l’accés
serà la porta del hall.
TAULA D’ENTRADES, SORTIDES I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS A L’HORA DEL PATI.
Considerant que la durada de l’esbarjo serà de 35 min a continuació mostrem l’organització dels
espais i entrades i sortides del pati dels diferents grups estables; en aquestes zones els grups
estables podran anar sense mascareta.
Cada grup estarà a una zona amb bancs. Les zones estaran indicades amb color i cada grup
tindrà un color predeterminat.
En el cas que l’alumnat estigui fora dels espais assignats pels grups estables i entrin en contacte
amb altres grups, hauran de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat (1,5m).

Grup

sortida-entrada
pati

sortida al
pati

entrada a
l’aula

Espai (bancs)

CA1

HALL

bancs dreta 1

CA2

PORTA DARRERA

bancs dreta 2

AQ1

HALL

bancs sortida
d'emergència

SORTIDA

AQ2

D'EMERGÈNCIA

Bancs darrera
11:00

hall

11:35

SORTIDA

ECA1

D'EMERGÈNCIA
bancs esquerra

ECA2

PORTA DARRERA

PFI

Porta Sud ZH

Codi document / Versió

Elaborat

Revisat

Aprovat

PGA 2021-2022/1

Director / Cap Estudis

Claustre

Consell Escolar

Arxiu: PGA 2021-2022/1.doc
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
Pàgina 55 de 60

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut d’Estudis Professionals
Aqüícoles i Ambientals Catalunya

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

Es considera que una persona té la pauta completa de vacunació quan:
- han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca
o Janssen);
- ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja han passat 14 dies des
que la va rebre, el mateix període mínim establert per a les segones dosis);
- pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi passat la malaltia.

Gestió de possibles casos.
Les famílies, o directament l’alumne, a partir dels 16 anys, han de fer-se responsables
de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signen una declaració responsable
(ANNEX 1) a través de la qual:
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19
al centre:
▪ Se’l portarà a un espai separat d'ús individual ben ventilat i la persona responsable de l’alumne
en el moment de la detecció es posarà en contacte amb el director del centre.
▪ Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li de donarà una mascareta
quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat els símptomes com a la persona que l’acompanyi (en
cas que es tracti d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).
▪ Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica l’acompanyant s’haurà̀
de posar una mascareta FFP2. sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús:
equip de protecció́ individual (EPI) per a l’atenció́ d’un cas sospitós.
▪ Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació́ de l’estat
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió́ , tendència a
adormir-se...) caldrà trucar al 061.
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A continuació́ , el director o directora del IEPAAC realitzarà les accions següents:
▪ En el cas que es tracti d’un alumne o una alumna, establir contacte immediat amb la família
per tal que vingui a buscar-lo.
▪ Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un o una menor) que contacti amb el seu
centre d’atenció́ primària de referència. Es recomana que sigui el CAP del sistema públic de salut
que sigui de referència de la persona, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment
epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.
Taula dels símptomes més freqüents de la covid-19
•

Febre o febrícula>37,5oC

•

Tos

•

Dificultat per a respirar

•

Mal de coll*

•

Refredat nasal*

•

Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

•

Mal de panxa amb vòmits o diarrea

•

Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de considerar
símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant
delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.

✓ Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer:
la persona es pot reincorporar un cop hagi remès la simptomatologia. En tots els casos cal seguir
les recomanacions que recull el document de no assistència al centre educatiu per malaltia
transmissible. De manera general, l’alumnat es podrà reincorporar quan faci 24 hores que no
tenen febre.
En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi
requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi indicat
aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van començar
els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels
símptomes.
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No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre
educatiu.

✓

Si es detecta un cas positiu SARS-CoV (s’ha fet PCR i no TAR):

-

No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència
estable.

-

El centre enviarà un comunicat informant de l’existència d’un cas positiu en el grup estable
(ANNEX 2). Les famílies o l’alumnat major de 18 anys haurà de reomplir el document i el farà
arribar al centre al mail e3013117@xtec.cat .

Aquest document conté:
-

autorització per a fer una PCR al centre.

-

data de finalització de la quarantena.

-

recomanacions i informació sobre el que s’ha de fer en el cas de ser un contacte estret.

-

Només es confinaran els germans i germanes i convivents adults de l’infant o adolescent
que estudiïn o treballin a un centre educatiu.

-

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat
el confinament de les persones convivents. Per tant, els pares o tutors legals i els
germans i germanes d’un contacte estret no es consideren contactes estrets d’un cas i
no han de fer

quarantena fins a tenir els resultats.
✓

En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció́ per coronavirus SARS-CoV2:
“A tot cas sospitós d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 se li farà preferentment un
test antigènic ràpid en les primeres 24 hores, sempre que els símptomes siguin de 5 dies
o menys. Si els símptomes fossin de més de 5 dies o no es disposa de TAR, es farà una
PCR”.

El centre de Salut, indicarà l’aïllament domiciliari de la persona atesa fins que obtingui el resultat
de la prova (s’està davant d’un cas sospitós), i quarantena preventiva als convivents en edat
escolar que pertanyin al GCE o de professionals de l’educació, sempre que no estiguin vacunats
amb pauta completa o hagin passat la covid-19 en les darrers 180 dies.
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En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de fer el seguiment
del cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE i identificarlos al programa CovidContacts.
✓

Detecció d’un cas positiu SARS-CoV-2 en un GCE:

- Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els darrers
6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix
dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció del centre educatiu ha de
lliurar una carta a l’alumnat del GCE 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/Educació.
- Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer entre el
4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets
on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi
es pot fer amb TAR). Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que
hagin tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte
amb el cas, no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer. Si un
contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a ser
considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies per
als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes estrets no
vacunats) i ha de fer aïllament.
Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els
darrers 6 mesos i no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer quarentena.
Durant tot aquest Procés el referent covid del centre educatiu (RECO):
- Mitjançant el web Salut / covid escoles i del cens escolar, ha de fer el seguiment dels casos
nous a les escoles que el tenen de referència. S’ha d’encarregar de la comunicació amb el centre
educatiu per concretar la data de la PCR dels contactes estrets (entre el 4t i 6è dia del contacte
estret), ja que els infants o adolescents han d’estar informats de la data i l’hora en què es farà
l’estudi de contactes. Es tracta d’una actuació protocol·litzada i, per tant, no és necessària
l’autorització de vigilància epidemiològica per programar els estudis de contactes estrets
escolars. No s’han de demanar llistes als centres educatius perquè tots els GCE estaran
identificats al web pocs dies després que comenci el curs.
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- Ha de donar informació i atendre els dubtes que plantegen els centres educatius En cas que
com a referent covid no pugui resoldre alguna consulta, ha de cercar dintre del CAP, un referent
sobre la manera de procedir i els circuits d’atenció. assistencial sanitari, el o la professional que
la pot resoldre.*
- Si hi ha un cas positiu en una de les escoles que el tenen de referència, ha de donar suport, si
es requereix, al procés de recollida de PCR al GCE i a la gestió dels resultats.
- Ha de revisar els resultats de les PCR/TAR dels contactes estrets per comprovar que s’han fet,
que no hi ha casos positius, i que es tenen tots els resultats de les proves diagnòstiques que
s’han fet als alumnes.

16. Annexes
Autorització procediment gestió casos ANNEX 1
Carta inici quarantenes grup estable ANNEX 2
Noves orientacions sobre ventilació ANNEX 3

Codi document / Versió

Elaborat

Revisat

Aprovat

PGA 2021-2022/1

Director / Cap Estudis

Claustre

Consell Escolar

Arxiu: PGA 2021-2022/1.doc
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
Pàgina 60 de 60

