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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Presentació del Pla d’Organització. 

L’Institut Can Mas es va organitzar el curs 20-21 amb l’objectiu de garantir 
el dret a l’educació i la protecció dels adolescents amb la màxima 
normalitat possible.  

La continuïtat en la situació de crisi sanitària, fa necessària l’aplicació 
continuada de mesures de protecció i organització que es veuran recollides 
en el present document. Aquest Pla d’organització, estableix les bases per 
tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, 
seguint les instruccions publicades pel Departament d’Educació el 30 
d’agost, relatives al Pla d’actuació pel curs 2021-2022 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per covid-19.  

Totes les mesures proposades  en aquest pla, seran vigents al llarg del curs 
escolar 2021-2022.  No obstant això, aquest Pla d’Organització s’avaluarà i 
s’adaptarà en funció de l’evolució del context epidemiològic i dels avenços 
en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup. 
 
El nostre institut buscarà l’equilibri entre la protecció de la salut de tota la 
comunitat educativa, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tot el 
nostre alumnat jove a una educació de qualitat.  

 

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNAT,DE 
PROFESSIONALS I D’ESPAIS. 

El curs comença de manera presencial el 13 de setembre de 2021 per tot 
l’alumnat d’ ESO i Batxillerat.  
 
L’organització es realitzarà en grups de convivència estable, donada la 
facilitat que ofereix aquesta organització en la traçabilitat dels possibles 
casos que s’hi donin. A més, aquesta, permet una identificació i gestió 
precoç dels casos i dels seus contactes. 

 
 

Línies d’ESO Grups curs 21-22 
1r ESO 4 4  grups  (A,B,C,D) 
2n ESO 3 4  grups  (A,B,C,D) 
3r ESO 3 4  grups  (A,B,C,D) 
4t ESO 5 5  grups (A,B,C,D,E) 

 
Línies Batxillerat Grups curs 21-22 

1r 2 2 grups  (A,B) 
2n 2 2 grups  (A,B) 
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2.1 Criteris d’atenció a l’alumnat NESE 
 

El nostre centre disposa d’una SIEI amb una dotació de 1,5 i una PAE 
(personal d’atenció educativa) de manera que aquests professionals 
intervenen en el grups on tenim alumnat dictaminat amb SIEI i serà 
professorat que es mantindrà estable en aquell grup. 
 
Els criteris de confecció de grups per tal de garantir la màxima estabilitat 
possible han estat els següents: 

● Heterogeneïtat amb màxima afinitat possible dins el grup. 
● Viabilitat dels espais del centre. 
● Garantia d’inclusió de tot l’alumnat. 
● Flexibilitat en funció del desenvolupament del grup per tal de donar 

estabilitat.  
 
 
2.2 Organització de grups  
 

GRUPS NOMBRE 
ALUMNAT 

DOCENTS PAE/SIEI ESPAI 

ESTABL
E 

TEMPORA
L 

ESTABLE 
TEMPOR

AL 
ESTABLE TEMPORAL 

1r ESOA 30 10 4 1  
Aula 

tutoria 

Annex  
horari grup 

1r ESOB 30 10 4   
Aula 

tutoria 

1r ESOC 30 10 4   
Aula 

tutoria 

1r ESOD 30 10 4   
Aula 

tutoria 

        

2nESOA 21 10 1  1  

Annex 
horari grup 

2nESOB 23 10 1    

2nESOC 23 10 1    

2nESOD 23 10 1    

        

3rESOA 22 9 1    

Annex 
horari grup 

3rESOB 23 9 1    

3rESOC 23 9 1    

3rESOD 24 9 1    
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4t ESOA 27 9 1 1   

Annex 
horari grup 

4t ESOB 26 9 1    

4tESOC 27 9 1    

4t ESOD 28 9 1    

4t ESOE 28 9 1    

        

1r Bat A 23 10 1    
Annex 

horari grup 
1r Bat B 34 10 1    

        

2n Bat A 29 9 1    
Annex 

horari grup 
2n Bat B 25 9 1    
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3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  EN SITUACIÓ DE  
CONFINAMENT DE GRUP O ALUMNAT. 

L’organització pedagògica del nostre centre està basada en una proposta 
educativa personalitzada, exitosa durant el curs 20-21 en què es prioritza 
l’atenció individualitzada del nostre  alumnat. Això vol dir que en cap cas, 
el temps de confinament d’un alumne o d’un grup mai ha estat, ni serà, un 
perjudici personal i/o acadèmic ni individualment, ni com a col·lectiu. 
Altrament, es garanteix la reincorporació al centre sempre  en òptimes 
condicions.  

3.1  Actuacions en cas de quarantena o confinament parcial  d’un 
grup/nivell 

L’horari del grup (8,30h-15,00h) es fa telemàticament 
mitjançant connexió meet.  

● Cada matèria planifica quines hores fa de suport o de 
feines  i  quines de connexió en directe (dintre del seu horari). 

● Es mantenen les hores de tutoria de grup. 

● Es respecta el descans del pati. 

● Si un alumne no es connecta a la sessió programada implica falta 
d’assistència. 

● Seguiment tutorial de manera telemàtica. 

● Mentre part del grup estigui confinat ,no s’han de fer proves 
(exàmens) presencials que tinguin com a única finalitat l’avaluació,ja 
que es valora que l’avaluació és contínua i amb diferents contextos i 
materials. 

 

a. Actuacions en cas de quarantena per contacte estret d’un 
alumne. 

● El professorat  de cada matèria es posa en contacte amb l’alumne, li  
facilita les activitats i fa seguiment del seu procés. 

● No es fan classes telemàtiques en les hores lectives de cada matèria  
per tractar-se d’un únic alumne, però sí se’n fa un seguiment, i es 
dona el suport necessari per garantir un acompanyament acadèmic 
acurat i necessari de l’alumne. 

● Es manté contacte via correu electrònic, meet o classroom amb el 
professorat del nivell per aclarir dubtes. 

● La tutora o tutor de seguiment està en contacte amb l’alumne/a per 
fer-li acompanyament. 



INSTITUT CAN MAS (Ripollet)  

 
4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES,  

SORTIDES I PATI 

 
4.1 Organització entrades i sortides

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entrades i sortides del centre es fan de manera esglaonada tenint en 
compte els nostres acces
 
El nostre centre disposa de 3 possibles entrades que poden ser 
utilitzades: 

 
- Carrer Pau Casals 102 (entrada principal)
- Carrer Sarrià de Ter s/n 
- Camí de la Serra (entrada per rampa part posterior del centre que 

dona al camp) 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada 4t  i  
2n ESO i 1r Batx.  

c/ Sarrià de 
Ter 
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4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES,  
SORTIDES I PATI  

4.1 Organització entrades i sortides 

sortides del centre es fan de manera esglaonada tenint en 
compte els nostres accessos i el nombre de grups. 

El nostre centre disposa de 3 possibles entrades que poden ser 

Carrer Pau Casals 102 (entrada principal) 
Carrer Sarrià de Ter s/n (entrada amb escales amples) 
Camí de la Serra (entrada per rampa part posterior del centre que 

Entrada 1r i 3r ESO 

i 2n batx. 

c/ Pau Casals 
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4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES,  

sortides del centre es fan de manera esglaonada tenint en 

El nostre centre disposa de 3 possibles entrades que poden ser 

 
Camí de la Serra (entrada per rampa part posterior del centre que 

Entrada 1r i 3r ESO  
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En el següent quadre exposem els horaris d’entrada i sortida, i els llocs 
d’accés i sortida del centre dels diferents grups: 
 

NIVELL/GRUP ACCÉS 
HORA 

ENTRADA 
HORA 

SORTIDA 

3r ESO A, B, C, D c/ Pau Casals 8:20h 14:50h 

1r ESO A, B, C, D c/ Pau Casals 8:30h 15:00h 

2n BATXILLERAT A i B c/ Pau Casals 8:30h 15:00h 

2n ESO A, B, C, D c/ Sarrià de Ter 8:30h 15:00h 

4t ESO A, B, C, D c/ Sarrià de Ter 8:20h 14:50h 

1r BATXILLERAT A i B c/ Sarrià de Ter 8:30h 15:00h 

 
Sentits de circulació en entrades i sortides a la inversa: 
 

● Alumnat de 1r, 3r ESO i 2n Batx entra per Pau Casals, per 
passadissos a les seves aules directament. 2n batx baixa per escales 
d’accés al pati i aules.  

 
● Alumnat de 2n, 4t ESO i 1r Batx  entra per Rambla Sant Andreu, 

per les escales d’emergència diferenciades (2n i 4t d’ESO) que 
directament a les seves aules. Alumnat de  1r Batx entra per  Sarrià 
de Ter  i accedeix directament a les seves aules. 

 
Observacions: 
 

● L’alumnat s’ha de situar sobre les marques pintades al terra 
corresponents al seu curs fent una filera i esperar l’avís  d’entrada 
per part del professorat que els acompanyarà a les seves  respectives 
aules. 

 
● Tant a les entrades com a les sortides és  obligatori utilitzar la 

mascareta com a mesura de seguretat i mantenir la distància de 
seguretat de 1,5 metres. 
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4.2  Organització espai d'esbarjo 
 

 

El centre disposa de 4 espais prou amplis i diferenciats dins el centre 
més l’espai annex a la porta del Camí Serra.
 
 

● ESPAI 1: pista poliesportiva amb graderia
● ESPAI 2: pista poliesportiva sense graderia
● ESPAI 3: zona enjardinada davant porta cantina 
● ESPAI 4: zona mòduls i grades costat mòduls
● ESPAI ANNEX 1: part superior camp direcció cases unifamiliars
● ESPAI ANNEX 2

 
La sortida i pujada al pati serà esglaonada i es faran servir els 4 espais 
de dins del centre que seran ocupats per l’alumnat d’ESO. 
 

A l’espai del pati es permetrà la interacció de diferents grups de 
convivència estable sempre que es faci ús de la mascareta.
 
L’espai annex del Camí Serra serà ocupat per l’alumnat de Batxillerat.

 

E
spai 2  
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4.2  Organització espai d'esbarjo  

El centre disposa de 4 espais prou amplis i diferenciats dins el centre 
més l’espai annex a la porta del Camí Serra. 

ESPAI 1: pista poliesportiva amb graderia 
ESPAI 2: pista poliesportiva sense graderia 
ESPAI 3: zona enjardinada davant porta cantina  
ESPAI 4: zona mòduls i grades costat mòduls 
ESPAI ANNEX 1: part superior camp direcció cases unifamiliars
ESPAI ANNEX 2: part inferior camp davant paret institut

La sortida i pujada al pati serà esglaonada i es faran servir els 4 espais 
de dins del centre que seran ocupats per l’alumnat d’ESO. 

A l’espai del pati es permetrà la interacció de diferents grups de 
convivència estable sempre que es faci ús de la mascareta.

L’espai annex del Camí Serra serà ocupat per l’alumnat de Batxillerat.

E

E
spai 1 

E
spai 3 

E
spai 4  

Esp
ai Annex 1 i 
2 
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El centre disposa de 4 espais prou amplis i diferenciats dins el centre 

ESPAI ANNEX 1: part superior camp direcció cases unifamiliars 
: part inferior camp davant paret institut 

La sortida i pujada al pati serà esglaonada i es faran servir els 4 espais 
de dins del centre que seran ocupats per l’alumnat d’ESO.  

A l’espai del pati es permetrà la interacció de diferents grups de 
convivència estable sempre que es faci ús de la mascareta. 

L’espai annex del Camí Serra serà ocupat per l’alumnat de Batxillerat. 

Esp
ai Annex 1 i 



INSTITUT CAN MAS (Ripollet)  PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2021-22 

- 10 - 

5. ORGANITZACIÓ D’ESPAIS  
  
5.1. Servei de cantina  
 
El nostre centre disposa d’un servei de cantina que romandrà tancat  a           
l’ inici de curs,  fins que acabi el procés de licitació pública que s’iniciarà el 
mes de setembre. En qualsevol cas, una vegada concedides les condicions 
d’ús, l’organització serà la següent: 
  

● Serà obligatori l’ús de mascareta mentre s’espera el servei i 
s’habilitaran marques que facin respectar les distàncies de seguretat 
per evitar la concentració d’alumnat a l’entrada i a l’interior de la 
cantina.  
 

● Serà obligatori l’ús de mascareta al  personal que atengui la cantina.  
 

● A les taules, els alumnes d’un mateix grup estable poden estar junts. 
En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup 
caldrà deixar una cadira buida, equivalent a 1.5 m, entre ells per 
garantir la distància de seguretat. 

 
● A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic 

perquè l’alumnat es netegi les mans abans d’entrar-hi.  
 
5.2. Altres espais docents 
 
Altres espais del centre com el Gimnàs i les aules específiques: música,  
laboratoris, tallers, VIP o biblioteca, es podran utilitzar com a aules  per 
poder realitzar qualsevol tasca docent. 
 
Durant el seu ús es mantindran les mateixes normes d’higiene i 
d’organització. Els espais i aules que siguin utilitzats per més d’un grup 
estable, seran netejats pels mateixos alumnes un cop finalitzada l’activitat 
donant un sentit pedagògic a la tasca de neteja, que ha de servir per la  
conscienciació col·lectiva de les mesures higièniques. 
 
 
En els espais de reunions i de treball personal (departaments, sala del 
professorat,...) s’estableixen els mateixos protocols. 
 

● L’espai estarà dotat de gel hidroalcohòlic, tovallons i producte 
desinfectant de superfícies. 

● L’ús de mascareta serà obligat  si no es pot mantenir la distància de 
seguretat d’1,5 metres. 

● Es mantindrà la ventilació necessària durant el temps de reunió o de 
treball. 

● L’aforament vindrà marcat per les mesures en vigor del moment 
actual. 
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6. PLA DE NETEJA , VENTILACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
6.1. Pla de neteja de l’empresa contractada 
 
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les 
superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat en inici. Per 
aquest motiu no serà necessari l’aplicació dels protocols de neteja del curs 
passat. La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb 
periodicitat diària al final de la jornada procurant incidir més en aquelles 
superfícies de contacte habitual . Se seguiran les recomanacions de neteja 
i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en cas 
que sigui necessari, les de neteja i desinfecció en espais exteriors de 
concurrència humana.  
Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen 
habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús 
que indiqui l’etiqueta de cada producte. 
 

 
6.2. Pautes de ventilació  
 
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i 
la sortida de l’alumnat i com a mínim 3 vegades al dia uns 10 minuts cada 
vegada. La persona responsable de controlar la ventilació serà el 
professorat entrant i sortint de l’aula.  
Sempre que sigui possible, es deixaran les finestres obertes.  
 
 
6.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 
 
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots 
aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més 
contacte amb les mans. 
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 
 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  
- Taules  
- Cadires  
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  
- Aixetes  
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir 

l’adequada higiene de mans en tot moment.  
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 
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6.4. Gestió dels residus 
 
El centre pertany a la Xarxa d’Escoles per la sostenibilitat i ja disposa d’un 
pla de gestió de residus. Les mascaretes i guants aniran als contenidors de 
rebuig (contenidor gris). 
Als lavabos s’han instal·lat assecadors de mans d’aire calent per no utilitzar 
tovallons de paper. 
 
6.5. Material professional escolar 
 
La nova situació permet que els alumnes comparteixin materials portats de 
casa sempre que compleixin condicions d’higiene. 
El següent material és el que el professorat demana a consergeria o 
secretaria de manera més assídua: guixos, grapadora, tisores, celo, 
xinxetes, retolador de pissarra, fulls en blanc per escriure, cartolina, clips, 
escombra i recollidor, paper per netejar taules, recanvis de tovalloletes , 
esborradors i líquid netejador. 
I de manera més esporàdica: colors, tornavisos, pal de fregar, paper 
d’embalar, precinte, piles,........ 
 
Per tant és important que aquell material que és de retorn però fàcil de 
transportar, com poden ser unes tisores, el tingueu propi,i en cas de 
compartir-lo compliu amb les mesures d’higiene  i aquell  altre més 
complex de portar a sobre (com pot ser l’escombra o el líquid de 
netejar........) tingueu cura de netejar-lo abans de retornar-lo a consergeria 
o a secretaria.   
 
 
7. RELACIONS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. MESURES 
DE SEGURETAT 

Les relacions entre la comunitat educativa es mantindran però sempre 
recolzades per mesures de prevenció personal . El distanciament físic, la 
higiene de mans i  l’ús de la mascareta marquen els principis bàsics de 
protecció, higiene i promoció de la salut. 
 

⮚  Professorat-professorat: 
o Sempre obligatori l’ús de mascareta 

 
⮚  Professorat-alumnat: 

o A l’aula tothom utilitzarà  mascareta sigui o no grup estable. 
 

o Als diferents espais del centre ús obligatori de mascareta. 
 

o Neteja i rentat de mans en finalitzar cada sessió. 
 

⮚  Professorat-PAS: 
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o No es pot entrar als espais físics de consergeria i secretaria 
(només ho podran fer els membres de l’equip directiu) 
 

o Ús obligatori de mascareta per tots els membres en les 
interaccions administratives  i respectar la distància de 
seguretat de 1,5 metres. 

 
⮚  Alumnat, famílies-Professorat: 

 
o Pel seguiment de tutoria individual presencial serà obligatori 

l’ús de mascareta i distància seguretat de 1,5 metres 
 

⮚  Alumnat, famílies-PAS 
 

o Demanar cita prèvia per tràmits administratius mitjançant web 
del centre 

o No es pot entrar als espais físics de consergeria i secretaria 
(només ho podran fer els membres de l’equip directiu) 

o Ús obligatori de mascareta per tots els membres en les 
interaccions administratives i respectar la distància de 
seguretat de 1,5 metres 

 
⮚  Altres (Consell Escolar, AMPA, Ajuntament, EAP, CRP, Serveis 

externs....) 
 

o Si són presencials sempre ús obligatori de mascareta i 
respectar la distància de seguretat de 1,5 metres. 

 
⮚  Reunions i Formacions  

 
o Famílies inici curs: inicialment telemàtiques per videoconferència, 

i en el cas de famílies que no sigui possible establirem reunions 
per connexió telefònica o presencial amb cita prèvia.  

o També a l’ inici de curs es podran organitzar reunions de famílies 
per grups en espais on es pugui assegurar la distància de 
seguretat com poden ser les mateixes aules de cada grup. Per la 
realització d’aquestes reunions es limitarà la durada i es garantirà 
l’ús de la mascareta i la ventilació. 

o Tutoria de Seguiment: Es prioritzaran les entrevistes en format 
virtual, per via telefònica de manera preferent, i en el cas de ser 
presencial, serà amb cita prèvia i adoptant totes les mesures de 
seguretat establertes en cada moment. 

o Professorat (Coordinació, EDOC, Àmbits, projectes,......): Les 
reunions en principi seran presencials. Quan no sigui possible 
garantir les mesures necessàries les reunions es faran 
telemàtiques.  

o Reunions òrgans unipersonals, coordinació i govern,la situació de 
la pandèmia permet que es realitzin de forma presencial .  
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o Claustres: Es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la 
distància i l’ús de mascareta. 

o Formacions : Pel que fa a les formacions en el centre es faran de 
manera presencial mantenint les mesures sanitàries establertes 
per Salut en cada moment amb ventilació i ús de la mascareta. 
 
 

Procediments de comunicació, difusió i informació a les famílies: 
 

- Plataforma interna del centre Acàcia 
- Telèfons fix i mòbil 
- Correu electrònic 
- Pàgina web del centre 
- Videoconferència 
- Presencial en casos excepcionals i respectant mesures de seguretat 

 

8. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’UN 
CAS DE COVID-19 . GESTIÓ DE CASOS. 

Davant la detecció d’un possible cas de COVID-19, es seguirà el següent protocol: 
d’actuació (segons document Gestió de casos COVID 19 als centres educatius, 
d’1 de desembre de 2020 i actualitzat en data 10 de setembre 2021.  

NIVELL 

ESPAI 
HABILITAT 
PER A 
L'AÏLLAMENT 

RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIA FINS 
QUE EL VINGUIN 
A BUSCAR 

RESPONSABL
E DE TRUCAR 
A LA FAMÍLIA 

RESPONSABL
E DE 
COMUNICAR 
EL CAS  A 
SERVEIS 
TERRITORIAL
S 

ESO Aula EAP 

Docent que el té a 
l’aula en el 
moment de la 
detecció. 

Docent del grup 
estable. 

Membre de  
direcció 

Membre de 
direcció 

Membre de 
direcció 

Batxillerat Despatx mòdul 

Docent que el té a 
l’aula en el 
moment de la 
detecció. 

Docent del grup 
estable. 

Membre de 
direcció 

Membre de 
direcció 

Membre de 
direcció 
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Seguiment de casos 

Es seguirà la següent taula de referència: 

ALUMNE/A DIA I HORA 
DE LA 
DETECCIÓ 

PROTOCOL SEGUIT I 
OBSERVACIONS, 

PERSONA QUE HA FET LES 
ACTUACIONS I FAMILIAR 
QUE L’HA VINGUT A 
BUSCAR 

PERSONA DE 
SALUT AMB QUI 
ES MANTÉ 
CONTACTE I DEL 
CAP 

PERSONA 
REFERENT DEL 
CENTRE PELS 
CONTACTES AMB 
SALUT 

     

     

     

Actualització 10.09.21 

Davant la detecció d’un possible cas de COVID-19, es seguirà el següent protocol: 
d’actuació (segons document Gestió de casos COVID 19 als centres educatius, 
d’1 de desembre de 2020 i actualitzat en data 10 de setembre 2021. 

En relació amb aquest mateixx Protocol, Gestió de casos COVID 19 als centres 
educatius, ja s'han establert els tres circuits d'actuació davant la detecció d'un cas 
positiu 

El nostre centre actuarà d'acord amb els  circuits d’actuació que  trobareu 
descrits en el quadre següent 

o CIRCUIT A: No Immunitzat amb pauta  NO completa i No haver passat la 
covid-19 en eles darrers 6 mesos  
 

 Lliurament carta informativa A 
 

 Quarantena 10 dies +  
 

 prova diagnòstica (preferentment PCR) entre dia 4-6  
 

o CIRCUIT B: : Immunitzat amb pauta completa i/o haver passat la covid-19 
en eles darrers 6 mesos  
 

 Lliurament carta informativa B 

 No quarantena +  

 TAR a farmàcia  

 Si el resultat és negatiu continuen anant al centre 

 Si el resultat és positiu es comunica al centre i iniciant 
aillament 
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 ALUMNAT PROFESSORAT 

 IMMUNITZAT 

Pauta completa 
de vacunació i/o 
haver passat la 
covid-19 en els 
darrers 6 mesos 

NO IMMUNITZAT 

pauta  no completa 
de vacunació ni 
haver passat covid-
19 en els darrers 6 
mesos 

IMMUNITZAT  

(Pauta completa de 
vacunació i/o 
haver passat la 
covid-19 en els 
darrers 6 mesos ) 

NO ImMUNITZAT 

 (pauta  no completa de 
vacunació ni haver 
passat covid-19 en els 
darrers 6 mesos 

ESO CIRCUIT B CIRCUIT A: NO FORMA PART DEL GCE 

Batxillerat CIRCUIT B CIRCUIT A NO FORMA PART DEL GCE 

 

Qualsevol alumne/a o Professor/a que iniciï símptomes s’ha de posar en contacte 
amb el seu CAP de referència- 


