
 

         

 

Benvolgudes famílies, 

Ens tornem a posar en contacte amb vosaltres per concretar-vos les mesures 

preventives que entre tots haurem de prendre a l’hora de venir i conviure a l’INS 

Antoni Pous i Argila per garantir el desenvolupament de l’activitat educativa amb 

les màximes garanties de seguretat i salut. 

Les persones que treballem a l'institut entenem l’educació com un procés 

continuat d’acompanyament a l’alumnat que facilita la seva integració en una 

societat canviant amb el propòsit de millorar-la. 

Amb la situació d’emergència sanitària generada per la covid-19, els canvis a la 

nostra societat s’han accelerat i sovint van acompanyats d’un nivell d’incertesa 

que requereix actuacions immediates i actituds empàtiques i flexibles. Entre tots 

haurem d’aprendre a fer les coses diferents. L’educació és la força transformadora 

que ens ho ha de permetre.  

Per això us demanem la màxima implicació i corresponsabilitat en el compliment 

de les mesures preventives que detallem a continuació: 

● Abans d’iniciar les classes, els/les tutors/res individuals es posaran en 

contacte amb vosaltres per presentar-se i resoldre els dubtes que us 

puguin quedar.  

 

● Les mesures preventives i pedagògiques que aplicarem durant el curs 

2020-21 les podeu trobar al Pla d’Organització de l'institut, que es troba 

en format provisional a la nostra pàgina web . 

 

● Abans de sortir de casa cal prendre la temperatura al/a la fill o filla i 

assegurar-se que és inferior a 37,5ºC i que no es presenta cap dels 

símptomes relacionats amb la covid-19: 

 
○ No es pot venir a l’institut en cas que el/la fill/a es trobi en alguna 

de les situacions següents: 

https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/linstitut/protocol-covid-19/


 

         

 
 

○ Cal entrar a l’institut per la porta que s’indica als plànols del 

document Pla d’organització de l’institut. Trobareu un cartell 

indicador a cada entrada: 

 

BATXILLERAT: 8.00h per l’entrada principal 

1r ESO: 8:00h per l’entrada del final del pati de grava 

2n ESO: 8:00h pel pati de grava i passadís aula de música 

3r ESO: 8:00h per l’entrada del final del pati gran  

4t ESO: 8:00h per la primera entrada del pati gran  

 

● Rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi ha a la porta 

d’entrada a l’interior de l’edifici. Totes les entrades disposen de 2 

dispensadors de gel. 

 

● Portar la mascareta durant tota l’estada a l’institut. 

 

● Totes les aules disposen de gel hidroalcohòlic i desinfectant de 

superfícies: netejar la taula abans i al finalitzar les activitats, seguint 

les indicacions del professorat. 

 

● Ventilar l’aula d’acord amb els torns i indicacions del professorat. 

 

● Rentar-se les mans abans i després d’anar al lavabo i utilitzar el que 

per grup s’indicarà. 

 

● Llençar els residus al contenidor corresponent (s’informarà el primer 

dia). 

 

● Informar al professorat en cas de trobar-se malament. 

 

● Respectar les normes de convivència i seguretat per garantir la salut 

comunitària. 

 

● Signar i lliurar la declaració de responsabilitat que adjuntem en 

aquesta carta i que també podeu trobar a la pàgina web.  

 

https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/linstitut/protocol-covid-19/


 

         

Aquestes informacions i d’altres les anirem publicant per les xarxes socials. Us 

recomanem que ens seguiu. 

 

Us desitgem salut i un bon curs. 

La direcció del centre 

Manlleu,  4 de setembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

         

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER LA COVID-19 PER LES FAMÍLIES 

DE L’ALUMNAT MENOR D’EDAT 

_________________________________________________________ 

 El/la sotasignat, senyor/a……………………...….................., amb NIF/NIE  

………………………………….., responsable de l’alumne/a 

…………………………………………...………….., declara sota la seva 

responsabilitat que: 

 a) Ha estat informat, entén i es compromet a seguir les normes 

establertes per part de l’INS Antoni Pous i Argila i el Departament 

d’Educació, en relació a la prevenció i seguretat de la salut per la covid-

19.  

b) Informarà a l’institut de la situació de salut familiar relacionada amb la 

covid-19 i de qualsevol canvi que es pugui produir. 

c) S’avisarà la familia informant de la presentació de símptomes 

relacionats amb la covid-19 i s’aplicarà el protocol de malaltia del centre. 

Es recomana que la família es posi en contacte amb el CAP de referència. 

d) Permet l’intercanvi de dades personals entre el Departament 

d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat dels possibles 

contagis en relació a la gestió de casos. 

   

I per què així consti als efectes oportuns, signo aquesta declaració 

responsable. 

  

  

  

(Nom i cognoms. Lloc i data)  


