
Protocol d’actuació davant de situacions de 

confinament individual o de grup 
 

1. Confinament individual d’un/a alumne/a 
Casos de confinament individual: 

 Ser contacte d’una persona que ha donat positiu en un test PCR. 

 Conviure amb una persona que ha donat positiu en un test PCR. 

 Tenir simptomatologia compatible amb COVID i estar esperant fer-se la PCR o el seu 

resultat. 

 Haver donat positiu en una PCR. 

Si es dona un d’aquest casos el protocol a seguir és el següent: 

1. La família ha d’avisar al tutor/a orientador/a i al correu del centre de la nova situació 

de l’alumne/a. 

2. El tutor/a orientador/a s’ha de posar en contacte amb la família per saber la previsió 

de la durada del confinament i l’estat de salut de l’alumne/a, per tal de preveure si 

podrà efectivament realitzar les tasques indicades en els terminis acordats. 

3. El tutor/a orientador/a ha de crear un document de text a la unitat del Drive associada 

al correu @goya.cat i compartir-lo amb l’alumne/a i tot el professorat que li fa classe.  

4. El tutor/a orientador/a ha d’informar el professorat que l’alumne/a estarà confinat i 

que, per tant, s’haurà d’omplir aquesta graella setmanalment. 

5. El tutor/a orientador/a ha d’informar a l’alumne/a i família que la feina se li farà 

arribar mitjançant aquest canal. 

6. El tutor/a orientador/a ha de vetllar per l’actualització d’aquest document. 

7. El tutor/a orientador/a ha d’informar al professorat de la data prevista d’incorporació 

de l’alumne/a al centre quan en sigui coneixedor/a. 

 

 

2. Confinament de tot un grup d’alumnes 
En cas que es confini tot un grup d’alumnes, les classes es faran de manera telemàtica 

respectant l’horari de classes del grup. Es podrà acordar amb els alumnes que una de les hores 

a la setmana de cada matèria quedi reservada per al treball autònom, tal i com diu el pla 

d’obertura. Aquesta informació arribarà a les famílies per e-mail. 

El Coordinador/a de nivell generarà un document setmanal de tasques per poder enviar a 

alumnat i família la previsió de tasques setmanals tal i com es va fer quan estàvem confinats.  

Per tal de poder fer les classes de manera telemàtica, el professor/a podrà utilitzar l’ordinador 

de l’aula grup que està dotat de càmera i connexió a internet i podrà estar a l’aula grup donat 

que estarà buida.  

 

 

 



Confinament individual d’un/a professor/a 

En cas que un professor/a hagi de fer confinament i tingui baixa la persona que el/la 

substitueixi assumirà la seva docència seguint les indicacions del professor del centre. 

En cas que un professor/a hagi de fer confinament i NO tingui baixa haurà de cercar la manera 

de fer arribar la feina a l’alumnat. (en aquest cas, haurà de fer arribar la feina a partir de la 

graella d’activitats setmanals) 

En el cas de l’ESO, donat que l’alumnat té un ordinador individual es pot contemplar fer classe 

telemàtica a l’hora assignada a la seva matèria des de casa. En el cas de batxillerat s’haurà de 

cercar la manera més adient per tal que en les hores de classe puguin fer feina a l’institut. 

 

 


