Pla de formació per a l’inici de curs en el marc de la pandèmia de la covid-19
El Departament d'Educació presenta aquest Pla per atendre les necessitats de formació dels
equips dels centres educatius en relació amb la pandèmia. Les formacions es duran a
terme durant el primer trimestre del curs.
Es tracta d'una formació obligatòria que convé que es faci abans que comenci el curs lectiu.
Per tant, cadascun dels col·lectius destinataris a què s’adrecen els diferents mòduls, i en la
mesura es tingui disponibilitat, haurien de seguir i adquirir aquests continguts entre el 7 i el
14 de setembre. Per als casos en què, o bé no es tingui disponibilitat durant aquest
període, o bé es tracti de persones que està previst que s’incorporin més endavant, s’ha
previst mantenir els materials formatius en aquest mateix espai.
L’accés a les diferents unitats formatives es farà a través del portal de centre del
Departament d’Educació seguint la següent ruta: Departament > Curs 2020-2021 >
Activitats formatives COVID-19 per a centres educatius
En cas que sigui necessari, per poder actualitzar la contrasenya GICAR (ATRI), el director
o directora centre ha d’accedir a la vostra fitxa personal, que es troba dins de l'aplicació
GUAC, i fer clic al botó ‘Regenereu la contrasenya GICAR’. Automàticament, rebreu un
correu amb les indicacions que heu de seguir per a l’actualització. La direcció del centre pot
gestionar altes en cas que no trobi la fitxa a GUAC.
La formació està dividida en 6 mòduls que es descriuen a continuació:
Mòdul 1. Mesures covid-19 en centres educatius
Data i hora: el webinar es podrà visualitzar partir del dia 7 de setembre a les 16 h. Té una
durada de dues hores
Destinataris: direccions, docents, PAE i PAS, i inspecció
Contingut: aproximació a la situació actual de pandèmia, tractament, mesures de prevenció,
etc. Mesures de seguretat i higiene que s’estableixen als centres (ràtios, mascareta,
temperatura, etc.).
Aquesta unitat s'acreditarà a les persones que emplenin el qüestionari corresponent.
El material del curs estarà disponible fins al 13 de setembre. Per tant, podeu accedir a
la formació i el qüestionari fins a aquesta data.
Mòdul 2. Gestió del protocol de detecció de casos
Dates per territoris:
 Lleida: 8 de setembre a les 9.00 h
 Catalunya Central: 8 de setembre a les 9.30 h
 Tarragona: 8 de setembre a les 11.00 h
 Vallès Occidental: 9 de setembre a les 9.00 h
 Terres de l'Ebre: 9 de setembre a les 9.00 h
 Baix Llobregat: 9 de setembre a les 9.30
 Barcelona Comarques: 9 de setembre a les 12.00 h
 Vallès Oriental-Maresme: 10 de setembre a les 9.00
 Barcelona: 10 de setembre a les 10.00 h
 Girona: 10 de setembre a les 13.00
Destinataris: Direccions de centre i Inspecció
Contingut: Instruccions per poder gestionar la detecció i seguiment de casos (docents i
alumnat) als centres.
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Mòdul 3. Prevenció de riscos laborals 1
Data i hora: per concretar
Destinataris: direccions o, si escau per delegació, coordinador o coordinadora de prevenció
dels centres.
Contingut: mesures de prevenció relacionades amb la covid que impliquen mesures
organitzatives, etc.
Mòdul 4. Prevenció de riscos laborals 2
Data i hora: per concretar
Destinataris: docents, PAE i PAS
Contingut: mesures d’autoprotecció de seguretat i higiene en el lloc de treball. Prevenció de
riscos durant el treball a distància.
Mòdul 5. Gestió emocional i gestió de l’equip.
Data i hora: per concretar
Destinataris: direccions i tutors/ores
Contingut: estratègies per atendre les necessitats emocionals derivades de la situació de
pandèmia en l’alumnat i l’equip.
Mòdul 6. Formació per a les famílies
Data i hora: per concretar
Destinataris: persones de referència dels centres que coordinen el treball amb les famílies
(coordinadors pedagògics, etc.)
Contingut: orientacions i materials per formar les famílies en relació amb la covid.
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