
 

 

PLA D’ACTUACIÓ DE CENTRE EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

1.  GESTIÓ DELS CASOS 

 Si el vostre fill/a presenta símptomes 

llevar-se, NO pot venir al centre. 

poseu en contacte amb el vostre CAP i procedir segons us indiquin.

 Si fan una PCR al vostre fill/a, escriviu al tutor un cop tingueu el resultat 

amb la següent informació: el dia de la prova, el dia del resultat i el resultat. 

El tutor ho traslladarà a la Coordinació i Equip Directiu i les dades es 

contrastaran amb el Servei d'Epidemiologia des de l'aplicatiu que gestiona

Direcció anomenat Traçacovid.

 L'alumnat al qual se li ha practicat una PCR ha de fer aïllament

mentre està a l'espera del resultat. També han de quedar

germans escolars o convivents que estudiï

mentre s'esperen els resultats.

cap centre escolar, no tenen indicat fer un aïllament preventiu i poden anar 

a treballar prenent les mesures adequades, de la mateixa manera si hi ha 

germans grans que no estudiïn en centres educatius. Tampoc han de fer 

confinament preventiu els contactes estrets del grup de c

estable (GCE) del centre educatiu mentre el cas sospitós estigui a l’espera 

del resultat de la prova.

 Aquesta absència estarà jus

tutor comunicant el resultat de la prova. Es recomana

l’informe de la prova que s’obté 

donant-se d'alta mitjançant l'adreça https://lamevasalut.gencat.cat/registra

sense necessitat d'anar a cap centre sanitar
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GESTIÓ DELS CASOS  

el vostre fill/a presenta símptomes relacionats amb la COVID

se, NO pot venir al centre. Cal que ho comuniqueu al centre 

poseu en contacte amb el vostre CAP i procedir segons us indiquin.

Si fan una PCR al vostre fill/a, escriviu al tutor un cop tingueu el resultat 

mació: el dia de la prova, el dia del resultat i el resultat. 

El tutor ho traslladarà a la Coordinació i Equip Directiu i les dades es 

contrastaran amb el Servei d'Epidemiologia des de l'aplicatiu que gestiona

Direcció anomenat Traçacovid.   

qual se li ha practicat una PCR ha de fer aïllament

mentre està a l'espera del resultat. També han de quedar-

scolars o convivents que estudiïn/ treballin en un centre educatiu 

mentre s'esperen els resultats.  La resta de convivents que no treballin en 

cap centre escolar, no tenen indicat fer un aïllament preventiu i poden anar 

a treballar prenent les mesures adequades, de la mateixa manera si hi ha 

germans grans que no estudiïn en centres educatius. Tampoc han de fer 

nament preventiu els contactes estrets del grup de c

estable (GCE) del centre educatiu mentre el cas sospitós estigui a l’espera 

del resultat de la prova.  

Aquesta absència estarà justificada amb el correu que enviï

el resultat de la prova. Es recomana, però, 

l’informe de la prova que s’obté descarregant-se l'aplicació La Meva Salut

d'alta mitjançant l'adreça https://lamevasalut.gencat.cat/registra

sense necessitat d'anar a cap centre sanitari. 
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la COVID-19 en 

al centre i que us 

poseu en contacte amb el vostre CAP i procedir segons us indiquin. 

Si fan una PCR al vostre fill/a, escriviu al tutor un cop tingueu el resultat 

mació: el dia de la prova, el dia del resultat i el resultat. 

El tutor ho traslladarà a la Coordinació i Equip Directiu i les dades es 

contrastaran amb el Servei d'Epidemiologia des de l'aplicatiu que gestiona  

qual se li ha practicat una PCR ha de fer aïllament domiciliari 

-se a casa els 

n/ treballin en un centre educatiu 

convivents que no treballin en 

cap centre escolar, no tenen indicat fer un aïllament preventiu i poden anar 

a treballar prenent les mesures adequades, de la mateixa manera si hi ha 

germans grans que no estudiïn en centres educatius. Tampoc han de fer 

nament preventiu els contactes estrets del grup de convivència 

estable (GCE) del centre educatiu mentre el cas sospitós estigui a l’espera 

tificada amb el correu que enviïn els pares al 

, però,  adjuntar 

La Meva Salut i 

d'alta mitjançant l'adreça https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t  

FAMÍLIES 



 Si, segons el Servei d'Epidemiologia, es prescriu quarantena, cal mantenir-

la durant tots els dies establerts. Durant tot aquest període no es pot fer cap 

mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents. 

Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que 

hagin estat identificades com a contactes estrets no han de seguir cap 

mesura especial. És a dir, els germans o germanes d’alumnes que estiguin 

fent quarantenes, poden assistir a classe, i els pares/mares, anar a treballar 

amb normalitat. 

 Tot i això,  els contactes estrets d’un cas positiu tenen indicació de fer-se 

una prova PCR de cribratge i de fer la quarantena si aquesta surt positiva. 

D’entrada, es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles 

persones que formen part d’un grup de convivència estable (el grup classe, 

en el nostre cas). Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte 

sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de 

distància.  En cas de detectar un cas positiu en un grup estable del centre, 

la Direcció es posarà en contacte via mail/telèfon amb les famílies per 

seguir les instruccions del Servei d'Epidemiologia. 

 

2. ABSÈNCIA I SEGUIMENT DEL CURS 

 

 El professorat ha definit una plataforma d’entorn virtual d’aprenentatge 

(EVA) bé utilitzant el servidor moodle del centre altres aplicacions com ara 

Classroom de manera que els qui no poden assistir-hi puguin seguir 

l’activitat docent i estiguin al cas del que s’ha fet durant els tres o quatre 

dies que han faltat mentre esperaven el resultat de la PCR. Això és 

aplicables a les absències d’alumnat per qualsevol altra causa de malaltia 

comuna.  

 Les activitats formatives establertes en l’EVA tenen la mateixa consideració 

en l’avaluació contínua de l’alumnat tant per a l’alumnat present com 

absent. 



 Experimentarem amb el model sincrònic en les matèries comuns i optatives 

en cas de quarantena individual. En el moment de la classe s’enviarà un 

enllaç a l’alumnat absent al correu @insjoaquimmir.cat/entorn EVA i es 

podran sentir/veure les classes. Si en una matèria hi ha alumnat en 

quarantena, l’alumnat pendent de PCR o malaltia comuna també rebrà 

l’enllaç i s’hi podrà afegir, sempre i quan les seves condicions de salut li ho 

permetin. 

 L’assistència virtual a classe de l’alumnat absent es valorarà segons els 

criteris de cada matèria, de moment. 

 Les activitats d’avaluació específiques sobre l’adquisició dels coneixements 

i competències, en forma de proves pràctiques o teòriques, es faran sempre 

de forma presencial a pactar profesor-alumnat. 

 Només hi haurà docència virtual en el cas de confinament de tot el grup 

classe i alumnat i professorat estiguin en condicions de salut per 

teletreballar.  

 
 

3. MESURES HIGIÈNIQUES DE PREVENCIÓ  

 

 Tot i la certa normalitat de l’activitat del centre, no ens hem d’oblidar de la 

situació d’on venim i a la que podem arribar si no mantenim la precaució 

adequada. Per tant, cal continuar observant el requisits d’accés al centre. 

o No accedir al centre amb simptomatologia compatible amb la CIVID-19 

o La correcta neteja de mans 

o L’ús correcte de la mascareta 

 

 El centre ha fet un desplegament sense precedents de dispensadors de gel 

i accés lliure als WC per poder rentar mans amb sabó. 

 

 Es desinfecten els espais obligatòriament en abandonar-los i sempre sota la 

supervisió del professor/a.   

 



 Cal insistir en la responsabilitat individual de mantenir distància , ús correcte 

de mascareta quan l’alumnat no està directament vigilat (pati, entre 

classes…). 

 

4. COMUNICACIÓ  
 

 Centre-famílies serà a través del programa de gestió iEduca. L’accés a 

aquesta aplicació us permetrà fer un seguiment de les incidències del vostre 

fill/a tant pel que fa a l’assistència com a observacions del professorat i 

consultar butlletins de notes. Rebreu totes les comunicats al correu que 

hagueu indicat sense necessitat d’entrar a l’aplicació, però no podeu 

escriure diractament al tutor sense entrar a l’aplicació. 

 

 Les famílies de nova incorporació rebreu al vostre correu les claus per 

accedir-hi.   

 

 Les famílies que ja éreu del centre podeu accedir-hi amb les mateixes 

credencials del curs passat. Si no les recordeu, escriviu un correu a 

a8043693@xtec.cat, amb l’assumpte: iEduca no recordó la contrasenya i 

identifiqueu el nom,  cognoms i curs del votre fill/a, el vostre i  correu 

electrònic en el qual voleu rebre les notificacions. 

 
 Si ja éreu del centre però mai hi heu entrat, ho heu de fer la primera 

vegada amb la contrasenya que vau rebre. Si no la teniu, escriviu un 

correu a a8043693@xtec.cat, amb l’assumpte: iEduca primera vegada i 

identifiqueu el nom,  cognoms i curs del votre fill/a, el vostre i  correu 

electrònic en el qual voleu rebre les notificacions. 

 

 Famílies-centre. Teniu 3 opcions: 

 Entrar a l’aplicació iEduca i escriure al tutor/a.  

 Enviar un correu directament a l’adreça electònica que us hagi donat 

el tutor 

 Enviar un correu al centre a8043693@xtec.cat 



 

 

 Professorat-alumnat será a través  @insjoaquimmir.cat i dels diferents 

Entorns Virtual d’Aprenentatge (EVA). 

 

 Si el vostre fill/a no pot venir al centre per qualsevol circumstància, feu-ho a 

través d’iEduca o en el seu defecte al correu que us indicarà el tutor/a o al 

de centre.  L’assumpte del correu ha de ser: Absència alumnat. En el cos 

del text cal que identifiqueu el nom complet de l'alumne/a, curs i grup i la 

previsió de dies que faltarà. 

 

 Eviteu trucar per telèfon a primera hora, ja que consergeria está fent les 

tasques de control dels dos accessos al centre. En altres hores del dia, 

consergeria pren nota de les incidències i les comunica al tutor.  

 

 

 

 

 

 


