INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DE L’INSTITUT INFANTA ISABEL D’ARAGÓ . CURS 2020-2021
Aquest document té per finalitat donar pautes d’actuació i orientacions per a l’organització de l’activitat educativa amb
les màximes garanties de seguretat i salut.
Tenim la voluntat que el curs que ve el centre sigui el més normal i segur possible. Una de les qüestions que més ens
preocupen és com es mouran els alumnes als espais comuns, fora de l’aula, en què poden coincidir diversos grups
estables, com per exemple al menjador, als patis o a les entrades i sortides del centre.
L’objectiu és el desenvolupament de l’activitat educativa sempre des de la prevenció de la propagació de la COVID-19
en la comunitat educativa tant per al personal del centre educatiu com per a l’alumnat.
Aquest protocol general d’actuació dels centres educatius pretén establir pautes generals d’actuació organitzativament
per respondre a qualsevol escenari que ens puguem trobar en el desenvolupament dels fets, garantint sempre les
condicions de seguretat i salut de les persones. Té un caràcter dinàmic i s’actualitzarà en tot moment segons les
directrius de les autoritats sanitàries.
A l’inici de curs i en funció de la situació sanitària ens podem trobar tres escenaris:


Escenari 1.Normalitat. Les autoritats sanitàries permeten el desenvolupament normalitzat de l’activitat
docent presencial.



Escenari 2.Escenari intermedi. Quan la situació sanitària aconselli mesures de prevenció que obliguin els
centres a adoptar una organització flexible de l’activitat docent, que permeti simultaniejar activitat presencial
amb activitat telemàtica.
Dues possibilitats:
a) Seguir les classes de forma simultània, tant des de l’aula com des de fora.
b) Alternar dies o per setmanes l’activitat presencial i en línia de l’alumnat.



Escenari 3. És el que exigeix confinament i activitat educativa no presencial.

1.- MESURES D’HIGIENE
La intensificació de mesures d’higiene en l’alumnat i en el personal del centre educatiu, professorat, PAS i personal de
neteja, així com al recinte escolar, és imprescindible per a la prevenció.
Als passadissos, tallers i entrada al centre es disposarà de gel hidroalcohòlic per a la neteja i desinfecció de mans, i
d’una paperera específica per llençar-hi tot el material de rebuig. El centre també ha comprat unes catifes
desinfectants que seran col·locades a les entrades del centre.
El centre disposarà de mascaretes per a tot el personal del centre. L’alumnat ha de portar la seva mascareta de casa. Si
un alumne no en porta, el centre disposarà de mascaretes, però s’hauran de pagar 0,96 € per a cada una.
S’augmentarà la ventilació natural dels espais del centre per afavorir la renovació de l’aire al seu interior, sempre
prioritzant, quan sigui possible, el treball a l’exterior. Aquesta ventilació es farà amb la porta tancada de l’aula per evitar
l’establiment de fluxos de corrent d’aire fixos que facilitin la transmissió.
2.- QUÈ CAL FER EN CAS DE MALALTIA
Aquells estudiants, docents i d’altres professionals que tinguin simptomatologia compatible amb la COVID-19 no poden
venir al centre. Les famílies tenen l’obligació d’alertar les autoritats escolars i sanitàries si algú ha estat diagnosticat
amb la COVID-19 i del fet que el seu fill romangui a casa seva.
Davant d’una sospita de símptomes si el noi és al centre, cal avisar la família perquè reculli l’alumne o alumna. La família
contactarà amb el seu centre de salut, el qual valorarà la situació. Fins a aquesta valoració, es mantindrà la persona
aïllada. Tindrem un referent de salut , que serà qui valorarà qualsevol incidència.
Si aquesta simptomatologia es presenta en el personal del centre escolar, s’han de seguir les mateixes instruccions.
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Si un noi o docent donés positiu, la resta del seu grup hauria de fer quarantena de 14 dies des de la data de l’últim
contacte.
3.- PROFESSORAT
El major nombre de reunions es faran per via telemàtica.
La dotació ordinària de professorat del centre és de 64 professors, mitja dotació menys que el curs passat. La dotació de
professorat de reforç és de quatre professors: 1 de Tecnologia, 0,5 d’Educació física, 1 de Biologia, 0,5 de Català i 1
d’Economia. Amb aquesta dotació final de 68 professors no podem atendre presencialment a tot el conjunt de
l’alumnat fent-ne grups de 20, de manera que farem els grups en funció dels espais de què disposa el centre.
4.- ALUMNAT
De forma general es mantindrà la distància interpersonal d’almenys un metre de distància a totes les interaccions entre
les persones del centre educatiu. L’ús de la mascareta és obligatòria i ha de cobrir boca i nas.
Es prioritza l’ensenyament presencial de tot l’alumnat del centre. Els alumnes hauran d’arribar al centre amb
mascareta, i l’hauran de dur posada i mantenir la distància de seguretat fins que entrin a la seva aula, així com per
moure’s pels espais comuns com els passadissos i els lavabos. No se’ls prendrà la temperatura, recomanem que es faci a
casa, però sí que el centre ha comprat gel hidroalcohòlic que estarà a disposició de tot el personal i alumnat del centre.
El centre també ha adquirit un mesurador de temperatura, per si es creu que algú comença a tenir els símptomes.
Cal sensibilitzar i treballar amb l’alumnat les rutines d’higiene i prevenció, per minimitzar tots els riscos de contagi, com
per exemple la neteja de mans abans d’entrar a classe i, en especial, després de cada vegada que s’utilitza el wc.
No es podran compartir les taquilles. Només serà possible en el cas de germans.
Es fomentarà la ingesta d’aliments guardant la distància de seguretat i en repòs. Com a conseqüència d’això, els nois
menjaran l’entrepà abans de sortir al pati, i tots sortiran de la classe amb la mascareta posada. Així, 10’ abans de l’hora
d’esbarjo sonarà un avís perquè l’alumnat de primer i segon esmorzi.
La màquina de vènding de l’entrada queda anul·lada.
El grup estable és de 30 alumnes, però com que no disposem d’espais suficients per a tots els subgrups, el nombre
d’alumnat pot variar de 15 a 30 alumnes. La distància interpersonal serà d’un metre com a mínim.
Si l’escenari canvia i s’ha de fer un sistema híbrid (escenari 2) o el confinament absolut (escenari 3), el Departament
d’Educació facilitarà l’accés digital a tot l’alumnat i professorat.
5.- FAMÍLIES
És preferible que pares i mares no entrin al recinte. Si cal fer una reunió amb el professor, hauran de dur mascareta i
preservar la distància de metre i mig, i estar-se al centre el mínim temps possible. Tot i això, cal promoure i intensificar
la implicació i coordinació de les famílies per altres vies.
Es manté l’atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell.
El centre disposa d’un Departament d’Orientació. Això comportarà planificar el dia i hora de retrobament de l’alumnat i,
si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora de l’aula.
Les reunions d’inici de curs es faran seguint totes les mesures de seguretat, higiene i distància interpersonal que ordeni
l’autoritat sanitària.
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6.- ESPAIS I GRUPS
Cal extremar les mesures d’higiene d’aquells espais on el trànsit de l’alumnat és permanent durant tot el dia. Estem
parlant de laboratoris, sala de professorat, lavabos, biblioteca i escales. Es modificarà l’horari del personal de neteja
perquè es puguin mantenir nets els diferents espais, i sobretot els lavabos. Quan un grup deixi l’aula, se n’haurà de
garantir la neteja per al grup següent que hi entra.
El material escolar dels alumnes no es pot compartir, és individual.
El centre ha analitzat tots els espais disponibles de què disposa. Ha fet i lliurat a inspecció tres supòsits de mesures
d’aules i nombre d’alumnes. Si fem grups de 20 alumnes ens faltarien sis espais que hauria de facilitar el Consorci
d’Educació.
Intentarem aconseguir que els grups siguin el més estables possible, i reduir-ne la mobilitat. Tenim 21 grups estables
d’ESO (17 d’oficials) i 8 de Batxillerat. Els grups s’han fet tenint en compte tota l’optativitat i sempre tenint present el
condicionant dels espais. Els alumnes no poden sortir de l’aula. Els passadissos han d’estar buits.
No s’utilitzarà el vestuari d’Educació física, on en situació ordinària poden coincidir sis grups d’ESO, tres que hi entren i
tres que en surten. Els nois vindran de casa ja canviats. Seran convocats a diferents espais a l’aire lliure, on es passarà
llista, i tot seguit aniran a llocs exteriors diferents (camp i pati). Cal evitar l’ús del gimnàs per fer-hi esport.
Els lavabos no disposaran de paper de wc, però sí que tindran dispensador de sabó i eixugamans d’aire. L’aforament
dels lavabos serà de quatre persones. Els lavabos els mantindrem oberts tots.
7.- FLUXOS DE CIRCULACIÓ
L’entrada al centre es farà per les quatre portes simultàniament:





Alumnes de 1r i 2n entren per la porta del pati i pugen per l’escala de la dreta.
Alumnes de 3r i 4t entren per les portes del vestíbul i pugen per l’escala de l’esquerra.
Alumnes de batxillerat entren per la porta d’emergència i pugen per l’escala d’emergència.
S’obrirà el centre a les 7.55 h per tal que l’alumnat pugui pujar a l’aula més fluidament.

Cal passar per la zona de la catifa amb desinfectant, i portar les mans netes (hi haurà gel a l’entrada). No s’ha d’aturar
ningú al passadís i s’ha d’entrar a l’aula (a la taula pròpia) esperant que comenci la classe. Els desplaçaments per dins
del centre es faran per la dreta.
Per al control de les entrades disposem de dos conserges i un professor de guàrdia, que vetllaran perquè les entrades
siguin ordenades.
A les 11.20 h únicament s’obriran les dues portes principals de davant. Els alumnes del carrer podran anar cap a classe.
Les sortides seran esglaonades i mantenint la distància de seguretat. Sonaran avisos de sortida diferents, seguint
aquesta pauta:
DILLUNS A LES 14.25 h surten 1r i 2n d’ESO

DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES A LES 13.25 h surten 1r i 2n d’ESO

DILLUNS A LES 14.30 h surten 3r i 4t d’ESO

DIMARTS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES A LES 13.30 h surten 3r i 4td’ESO

DILLUNS A LES 14.35 h surten els Batxillerats

TARDES: A LES 16.55 h surten 1r i 2n d’ESO, i a les 17 h surten 3r i 4t d’ESO

Es tindrà molta cura que no hi hagi nois ni noies al passadís.
Tampoc es pot quedar ningú a la sala d’estudi a l’hora d’esbarjo. Tothom ha d’anar a l’aire lliure.
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A l’esbarjo només s’estaran al centre els alumnes de primer i segon d’ESO, que aniran ràpidament al camp, on es podrà
mantenir la distància de seguretat. Els nois de tercer, quart i Batxillerat han d’anar al carrer i seguir mantenint les
distàncies de seguretat. L’objectiu és que coincideixin el menor nombre d’alumnes al centre, i així evitar aglomeracions.
8.- MATERIAL ESCOLAR
Sempre s’utilitzarà material individual. En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de
música o aules d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i de material comú, ja que pot generar risc de contagi. Es
posarà un dispensador de gel hidroalcohòlic a la paret de tots els espais del centre en què coincideixin diferents grups i
pugui haver-hi material compartit. (Laboratori de biologia, Biblioteca, Física, Química, Tecnologia, Música i Educació
física).
Les papereres de les aules que no siguin per llençar-hi papers nets seran amb pedal i tancades. Als lavabos també seran
així.
9.- HORARIS
Tots els horaris s’han fet per aconseguir la mínima mobilitat de l’alumnat i professorat.
10.- MENJADOR
Funcionarà el menjador. S’utilitzarà tot l’espai per assegurar la distància entre els alumnes. Els integrants d’un mateix
grup estable s’asseuran junts en una o més taules i, per garantir la distància, caldrà deixar una separació entre taules de
grups diferents o una cadira buida si comparteixen taula diferents grups.
Garantim el rentat de mans abans i després de l’àpat. El menjar s’haurà de servir amb plats individuals i no es podrà
compartir. No se serviran amanides, ni setrilleres, ni cistelles de pa al centre de la taula.
L’aigua sí que pot estar en una gerra per a tothom, però haurà de ser un adult o un únic nen l’encarregat de servir-la
durant tot el dinar.
Les activitats del migdia seran a l’exterior, a l’espai del pati.
11.- SORTIDES
Els centres poden dur a terme les activitats previstes pel que fa a les sortides i colònies, però amb les mesures de
prevenció i seguretat necessàries. En el cas de les sortides, sempre caldrà mantenir la distància física d’un metre i mig i
portar mascareta quan no es pugui garantir aquesta distància.
En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les
mesures de prevenció i higiene habituals.
12.- REUNIONS I CELEBRACIONS
En qualsevol acte esportiu, celebració o reunió on hi hagi prevista la presència de molta gent, caldrà assegurar-hi la
distància interpersonal i l’aforament que marquin les autoritats sanitàries.

Pl. Angeleta Ferrer, 1 08020 Barcelona Tel. 933 073 413 – Fax 933 072 456 – e-mail: insinfanta@insinfanta.cat – web: http://www.insinfanta.cat

