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INFORME NOU MARC HORARI1 

L’actual marc horari del l’Institut Pere Martell concentra la totalitat de l’oferta formativa en la 
franja horària de matí. L’alumnat que assisteix per la tarda, ho fa un dia a la setmana i de 
manera coincident amb el matí. Aquesta situació dificulta, de manera considerable, 
l’organització del centre. 

La situació sanitària provocada pel COVID-19 apunta a la més que probable necessitat de 
prendre mesures organitzatives conduents, entre d’altres, a la reducció del nombre 
d’alumnes per espai, al manteniment del distanciament social i a realitzar   l’accés a les 
instal·lacions del centre de manera esgraonada.  

Els ensenyaments del nostre centre es basen en la realització d’activitats, majoritàriament 
de tipus pràctic en tallers i laboratoris, difícilment substituïble per una formació a distància 
per la qual cosa caldrà garantir, respectant les instruccions fixades per les autoritats 
sanitàries, el màxim possible de formació presencial. 

La recuperació de les condicions laborals del professorat de secundària, prèvies a 2012, fa 
necessària una distribució de la càrrega lectiva més lineal al llarg de tot el curs. Aquesta 
necessitat implica repartir l’activitat de l’alumnat, dels grups de 2n curs que no fan modalitat 
dual, al llarg de les 33 setmanes del curs, cosa que també representarà canvis en la 
distribució del mòdul de formació en centres de treball.  

La distribució dels 10 de cicles de formació professional, que ja estem impartim al nostre 
centre en modalitat dual, es va dissenyar per facilitar que l’estada a l’empresa de l’alumnat 
fos al llarg de tot el 2n curs i de manera que l’assistència al centre fora 2 dies a la setmana i 
els tres restants a l’empresa.  

Són aquests els motius pels quals l’equip directiu ha acordat modificar el marc horari del 
centre, fent-lo enmig de la promoció 2019-2021, per l’afectació del COVID i la línia que 
portaran les instruccions per al curs 2020-2021 de descongestionar l'ocupació dels centres. 

El nou marc horari es concreta en: 
• Les classes corresponents als grups dels primers cursos es faran exclusivament

en la franja horària de matí2, de dilluns a divendres entre les 8 i les 14:30 hores.
• Les classes corresponents als grups dels segons cursos:

Alumnat que faci la modalitat dual:
ü Fins a 2 dies a la setmana al centre, dilluns i dimarts o dijous i

divendres, en jornada de matí i tarda  entre les 8:30 i les 19:30 hores.
ü 3 dies restant a l’empresa realitzant un màxim de 8 hores diàries.

Alumnat que no faci la modalitat dual: 
ü Fins a 2 dies a la setmana al centre, dilluns i dimarts o dijous i divendres

en jornada de matí i tarda entre les 8:30 i les 19:30 hores.
ü Resta de dies, en funció de criteris d’organització, dues possibilitats:

a) 2 tardes centre entre les 15:30 i 19:30 hores. FCT 2 matins (fins a
4 hores/dia) i 1 dia sencer (fins a 8 hores).

b) 3 tardes centre entre les 15:30 i 19:30 hores. FCT 3 matins (fins a
5 hores/dia).
ü En tots dos casos es pot contemplar, una vegada finalitzada la

setmana 33 del curs, un període d’FCT intensiva, cosa que
facilitaria començar l’FCT a partir del gener.

1 Resum del document comunicat a la inspecció d’educació i informat al consell escolar del centre
2 De manera excepcional, al curs 2020-2021, amb motiu de la transició cap al marc definitiu i per 
motius organitzatius es podria donar que algun grup de 1r hagi de fer classes alguna tarda. 


