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Segons les instruccions fetes públiques pel Departament d’Educació els centres

educatius han d’elaborar un pla d’organització per al curs 2021-2022 a causa

dels efectes del covid-19. Han d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb

l’acompanyament de la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i

provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels

patis, extraescolars...).

Aquest pla definitiu haurà de ser aprovat pel consell escolar del centre i serà un

element clau de la Programació General Anual del centre (PGA). El pla

d’organització del centre (POC) ha d’estar a disposició de la Inspecció

d’Educació, i es publicarà a l’espai web del centre.

El pla d’organització de cada centre ha de establir, com a mínim, la informació

següent:

1. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

3. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i

en cas de confinament parcial o tancament del centre

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció

A les pàgines següents hi ha recollit el pla de l’Institut Dolors Mallafrè i Ros.

Segueix els criteris marcats en el document Pla d’actuació per a centres

educatius en el marc de la pandèmia per covid-19, publicat el maig de

2021 pel mateix departament d’Educació i revisat posteriorment. Aquest Pla

d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a

terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de

la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i

el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. En una societat amb
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grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat

possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries

de protecció que siguin necessàries.

▪ Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir

accés a l’educació en condicions d’equitat.

▪ L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la

màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la

funció social de l’educació.

▪ L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

▪ A través de les mesures proposades, els centres educatius han

d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la

ràpida identificació de casos i de contactes.
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1. Organització de grups d’alumnes, professionals i
espais

CONSIDERACIONS GENERALS PER ALS GRUPS:

- A l’ESO el grau de presencialitat al centre, si el protocol sanitari a complir

ho permet, serà del 100% i a batxillerat serà del 100%.

- A l’ESO els grups seran de 30 alumnes a l’aula, menys en els que es

produeix increment de ràtio, estaran amb taules individuals i serà

obligatori l’ús de mascaretes.

- Es faran els desdoblaments de ciències, tecnologia i anglès. A primer

d’ESO també de socials i visual i plàstica.

- A 1r d’ESO sortirà del grup estable l’alumnat de francès i teatre en anglès

i l’alumnat que va a reforç.

- A 2n i a 3r d’ESO sortirà del grup estable l’alumnat de francès i i l’alumnat

que va a reforç.

- A 4t d’ESO faran les matèries comunes en el seu grup estable i les hores

d’optativa es barrejaran amb els altres grups. El projecte educatiu així ho

prioritza, és important respectar l’optativitat de matèries a 4t, són

matèries que ja guien l’elecció d’estudis posteriors.

- A 1r d’ESO faran cinc matèries optatives, par tant se sortirà de l’aula grup.

- A 2n i a 3r es faran les matèries anomenades optatives, però aquestes

seran fixes durant el trimestre pel mateix grup, exceptuant el francès. A

2n a 3r hi haurà 3 matèries a la franja d’optatives, els alumnes no les

podran triar, però passaran per les tres matèries durant el curs, una cada

trimestre. No es mouran de l’aula, menys quan està desdoblada.

- A Batxillerat la ràtio serà l’ordinària, 35 alumnes a les matèries comunes

excepte en els desdoblaments, en què seran la meitat, i en les matèries

de modalitat.
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1r d’ESO

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI

Estable Temporal Est. Temp. Estable Temporal (horari)

1r A 30 10 I 101 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 203 (1/2 x2)
TTec 201 (1/2 x2)
Visual 109 (1/2 x2)

1r B 30 10 2
suport SIE

102 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 203 (1/2 x2)
TTec 201 (1/2 x2)
Francès (15x3)
Visual 109 (1/2 x2)

1r C 30 10 103 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 203 (1/2 x2)
TTec 201 (1/2 x2)
Francès (15x3)
Visual 109 (1/2 x2)

Reforç 15 (90-75) 3 Matemàtiques
Ll catalana
Ll castellana

112 5+2+4 alumnes x 9h

Optatives
(2h)

15 Biblioteca
213
101
205
201

Teatre en anglès
Francès  (3h)
Endreçant avancem
Herència biològica
Construcció fusta

SIEI 5 3 2 114

L’horari marc de 1r d’ESO es farà 26 hores a l’aula de referència, 2 al

gimnàs/pistes (EF) i 2 a les matèries optatives.

Excepcions:

-Setmanalment hi haurà els desdoblaments de tecnologia (1h taller), anglès (1h)

i ciències (1h Laboratori) i a visual i plàstica (1h. aula 109) i a socials (1h).

-La matèria optativa es farà trimestralment i correspon a 2h setmanals:

Biblioteca
213
101
205
201

Teatre en anglès
Francès  (3h)
Endreçant avancem
Herència biològica
Construcció fusta

-L’alumnat de francès farà 3h setmanals (2h d’optativa i 1h cultura i valors en

francès) a l’aula 213.
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-Les 9h hores de reforç es faran amb 11 alumnes d’ABC a l’aula 112. Per tant, la

ràtio grup a matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana serà 25/26

-L’alumnat de la SIEI farà una part de l’horari a les aules SIEI

2n d’ESO

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI

Estable Temporal Est. Temp. Estable Temporal (horari)

2n A 30 10 107 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (7x3)

2n B 31 10 2
suport

SIEI

108 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (10x3)

2n C 30 10 104 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (10x3)

Reforç 14 (90-76) 3 Matemàtiques
Ll catalana
Ll castellana

112 6+2+4 alumnes x 9h

SIEI 5 3 2 114

L’horari marc de 2n d’ESO es farà 28 hores a l’aula de referència i 2 al

gimnàs/pistes (EF).

Excepcions:

-Setmanalment hi haurà els desdoblaments de tecnologia (1h taller), anglès

(1h) i ciències (1h laboratori).

-La matèria optativa es farà trimestralment a tots els grups i correspon a 2h

setmanals i no es mouran de l’aula.

Trimestre A: Esports col·lectius

Trimestre B: Arts escèniques

Trimestre C: Matèria de l’àmbit de Visual i plàstica

-L’alumnat de francès farà 3h setmanals (2h d’optativa i 1h cultura i valors en

francès) a l’aula 213.
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-Les 9h hores de reforç es faran amb 14 alumnes d’ABC a l’aula 112. Per tant, la

ràtio grup a matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana serà 25/26

-L’alumnat de la SIEI farà una part de l’horari a les aules SIEI.

3r d’ESO

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI

Estable Temporal Est. Temp. Estable Temporal (horari)

3r A 31 10 112 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 205 (1/2 x2)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (11x3)

3r B 31 10 2
(suport
SIEI)

113 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 205 (1/2 x2)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (6x3)

3r C 31 10 105 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 205 (1/2 x2)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (10x3)

Reforç 15 (90-75) 3 Matemàtiques
Ll catalana
Ll castellana

115 6+4+5 alumnes x 9h

SIEI 4 3 2 113

L’horari marc de 3r d’ESO es farà 28 hores a l’aula de referència i 2 al

gimnàs/pistes (EF).

Excepcions:

-Setmanalment hi haurà els desdoblaments de tecnologia (1h), anglès (1h) i

ciències (1h).

-La matèria optativa es farà trimestralment a tots els grups i correspon a 2h

setmanals:

Trimestre A: Memòria històrica,

Trimestre B: Esports col·lectius
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Trimestre C: Robòtica + Cultura clàssica

-L’alumnat de francès farà 3h setmanals (2h d’optativa i 1h cultura i valors en

francès) a l’aula 213.

-Les 9h hores de reforç es faran amb 15 alumnes d’ABC a l’aula 115. Per tant, la

ràtio grup a matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana serà 25/26

-L’alumnat de la SIEI farà una part de l’horari a les aules SIEI.

4t d’ESO

GRUPS ALUMNES DOCENTS PAE ESPAI

Estable Temporal Est. Temp. Estable Temp. (horari)

4t A 30 10 2
(suport
SIEI)

204 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 205 (1/2 x2)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (15x3)

4t B 30 10 210 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 205 (1/2 x2)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (15x3)

4t C 30 10 211 (53m2) Gimnàs (2h set)
Lab 205 (1/2 x2)
Lab 203(1/2 x2)
TTec201(1/2 x2)
Francès (15x3)

Reforç 15 (90-75) 3 Matemàtiques
Ll catalana
Ll castellana

109 5+5+5 x 9h

SIEI 4 3 2 114

L’horari marc de 4t d’ESO es farà almenys 19 hores a l’aula de referència i 2 al

gimnàs/pistes (EF). La resta d’hores, les 9 d’optatives, es faran en altres aules.

Excepcions:

-Setmanalment hi haurà els desdoblaments d’anglès (1h) (*)

-La matèria optativa es farà trimestralment i correspon a 3h setmanals (5

matèries per franja).
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-Les 9h hores de reforç es faran amb 14 alumnes d’ABC a l’aula 115. Per tant, la

ràtio grup a matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana serà 25/26.

-L’alumnat de la SIEI farà una part de l’horari a les aules SIEI.

1r de Batxillerat

GRUPS ALUMNES DOCENTS ESPAIS

Estable Temporal Estable Temp. (4h/setmana)
1r BAT A 35 10-12 209 (60m2) Gimnàs (2h), 106

201, 202, 203,205,206,207,
208,209,212,213,214,215,
301

1r BAT B 35 10-12 215(55m2) Gimnàs (2h), 106
201, 202, 203,205,206,207,
208,209,212,213,214,215,
301

1r BAT
C

35 10-12 214(55m2) Gimnàs (2h), 106
201, 202, 203,205,206,207,
208,209,212,213,214,215,
301

1r BAT
D

35 10-12 202 (80m2) Gimnàs (2h), 106
201, 202, 203,205,206,207,
208,209,212,213,214,215,
301

-Setmanalment hi haurà els desdoblaments d’anglès matèria comuna (1h) (*).

L’alumnat que ha triat francès el farà fora de l’aula també.

- Les matèries comunes llengua catalana, llengua castellana es faran 1 hora

setmanal de manera desdoblada.
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2n Batxillerat

GRUPS ALUMNES DOCENTS ESPAI

+ Estable Temporal Estable Temp. (horari)
2n BAT A 35 10-12 302(60m2) Aules 301,302,303,304, A305,

106,201,203,206,207,208,213

2n BAT B 35 10-12 303 (60m2) Aules 301,302,303,304, A305,
106,201,203,206,207,208,213

2n BAT
C

35 10-12 304 (60m2) Aules 301,302,303,304, A305,
106,201,203,206,207,208,213

2n BAT
D

35 10-12 305 (60m2) Aules 301,302,303,304, A305,
106,201,203,206,207,208,213

*(30x2): nombre d’alumnes grup x dies setmanals

L’horari marc de 2n de Batxillerat es farà almenys 18 hores a l’aula de

referència.

Excepcions i altres supòsits:

-Setmanalment hi haurà els desdoblaments d’anglès matèria comuna (1h) (*).

L’alumnat que ha triat francès el farà fora de l’aula també.

- Les matèries comunes llengua catalana, llengua castellana i anglès es

desdoblen en una de les hores. D’aquesta manera s’aconsegueix rebaixar el

nombre d’alumnat per grup a +-15 en aquestes 6 hores setmanals. Una part del

grup farà classe a l’aula ordinària i l’altra a una de desdoblament.
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2. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES

I SORTIDES

HORARIS

Hora d’entrada : 

● 1r i 2n d’ESO entren a les 8.00 h

● 3r i 4t a les 8.10 h 

● 2n de batxillerat a les 8.00 h

● 1r de batxillerat a les 8.10 h

Hora de sortida : 

● 1r i 2n d’ESO surten a les 14.25  (abans han d’haver recollit).

● 3r i 4t d’ESO  surt a les 14.30. 

● 1r i 2n de batxillerat surten a les 14.30 hores

ENTRADA I MOVIMENTS PELS ESPAIS

L’alumnat utilitza una entrada concreta del centre i es mou pel centre segons el

nivell que cursa. 

● 1r i 2n d’ESO ( aules 101,102,103, 104, 107 i 108) entren per la porta A

(c/ Av. Collada, entrada principal) a les 8.00 i van cap a les seves aules. 

● L’alumnat de 3r i 4t d’ESO entra per la porta A a les 8.10. L’alumnat de

4t d’ESO puja per l’escala 1 i va cap a les aules ( 204, 212, 211).

L’alumnat de 3r d’ESO va pel passadís central cap a l’aula (105, 110 i 111)

.
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● L’alumnat de 1r de batxillerat, entra per la porta B ( c/ Zamenhof,

pistes)  i va pel pati fins a la porta 5, entra al centre i puja per l’escala 3. 

● L’alumnat de 2n de batxillerat , aules 302,303,304,305,entra per la

PORTA B i va cap a les aules. 

● L’alumnat de 3r d’ESO quan vagi a les aules específiques de laboratori i/o

tecnologia, utilitzaran l’escala 2. 

● L’alumnat de 1r i 2n d’ESO quan vagi a les aules específiques del primer

pis utilitzarà l’ escala 1. 

  

L’alumnat que vingui a l’institut amb bicicleta o patinet  : 

● si fa 1r o 2n d’ESO entra al centre per la porta A, surt al pati per la

porta 1, deixa aparcats els vehicles i torna del pati per la PORTA 1 per

anar a aules 101,102,103,104,107, 1018

● Si fa 1r o 2n de batxillerat entra per la PORTA B deixa patinets i bicicletes

i va a l’aula.

 

● Si fa 3r i 4t d’ESO ( 8.10), entra al centre per la porta A, deixa aparcats

els vehicles i entra del pati per la PORTA 1 per anar a aules.

L’alumnat de 1r l’ESO sempre ha d’anar a la seva aula quan arriba a l’institut i

quan entra del pati tot i que no tinguin classe en aquella aula. El professorat que

els tingui els va a buscar a la seva aula (en principi durant els primer trimestre) i

van junts fins a l’aula que els toqui seguint l’itinerari que han de fer

normalment. 

 

En tots els cursos quan tenen classe d’educació física abans dels patis agafen els

esmorzars i l'aigua abans d’anar a educació física. 
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L’alumnat que arriba tard al centre, si es troba la porta tancada ha d’entrar per

la porta A (porta principal).

Si un alumne/a marxa fora de l’hora habitual ho fa per la porta A.  

SORTIDA DE L’INSTITUT

Per sortir del centre, l’alumnat farà el mateix itinerari però invers que a l’entrada

en funció de l’aula a la qual es trobin. 

● 1r i 2n d’ESO 14.25 hores

● 1r i 2n de Batxillerat  14.30 hores

● 3r i 4t d’ESO 14.30 hores

A l’hora de sortir és important que el professor/a que hi ha a l’aula miri l’estat

dels passadissos. Si van  molt plens esperarem a sortir. 

ENTRADA I SORTIDA PATI

- Hi ha dos patis:  

de 10.00 a 10.25   

de 12.20 a 12.30 

Abans que soni el timbre del pati s’han de recollir les coses, agafar esmorzar, i

rentar mans.    

*A l’hora del pati, els alumnes surten al pati utilitzant la porta d’accés més

propera a  la seva aula. 

- Aula 101,102, 103 Porta 1

- Aula 107, 108,  Porta 2
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- Aula 104, 110, 111,  porta 3

- Aula 105, 113, 114, 115 porta 4. 

*L’alumnat de batxillerat a l’hora del pati accedeix al carrer per la PORTA C,

porta que dóna al carrer Rasot. També utilitza aquesta porta per entrar al centre

després del pati. 

 L’alumnat de batxillerat que estigui a l’edifici entra i surt al pati per la porta 5.

Tot l’alumnat de batxillerat ha de sortir del centre a l’hora del pati. 

Un cop al pati, l’alumnat va al lloc que els correspon i hauran de mantenir la

distància, i no barrejar-se entre grups. 

*El pati està dividit en dues zones, una per 1r i 2n d’ESO i una per 3r i 4t

d’ESO.  

PATI 1 . Pista i  primer calaix central

PATI 2  Segon calaix i part que dóna al carrer Rasot i avd. Collada.

Els espais es van alternant per tal que tot l’alumnat pugui utilitzar les

diferents zones del pati. El canvi de pati es fa cada mes. 

En tornar a entrar s’utilitza la mateixa porta que a la sortida, però en sentit

invers.

Les conserges són les encarregades d’obrir les portes d’accés al pati i tancar-les

quan hagin sortit tots els alumnes al pati ( pati de 25 minuts), porta 1,2,3,4,5. 

De les quatre persones que hi ha de guàrdia a l’hora del pati, dues

s’encarregaran del pati 1 i dues del pati 2 a criteri de cadascú. 
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3.Organització pedagògica en cas de

confinament parcial o tancament del centre

FUNCIONAMENT DEL CENTRE EN CAS DE CONFINAMENT

Pautes per al professorat i per a l’alumnat

● L’alumnat i el professorat treballaran amb els entorns Classroom

(prioritàriament) i Moodle. Els primers dies del curs el professorat

crearà un classroom per a cada matèria i cada grup per si es donés

el cas de confinaments totals o parcials durant el curs. L’alumnat i el

professorat mantindran comunicació a través d’aquest entorn.

● A través de les tutories, al principi del curs es farà el seguiment sobre el

material informàtic i les possibilitats de connectivitat de l’alumnat i del

professorat per poder afrontar el curs.

● En cas de confinament de grup es començarà a fer activitat telemàtica el

primer dia de confinament a les 9.00 o a les 10.20. Dependrà del temps

que hi hagi hagut per avisar el professorat. A partir d’aleshores funcionarà

l’horari ordinari, encara que sigui des de la virtualitat.

● NO es tracta que facin les mateixes activitats que farien amb l’alumnat a

l’aula. Caldrà que el professorat ho tingui present a l’hora de posar volum

de feina. 

● Per fer la classe virtual s’utilitzarà preferentment el programa Google

Meet. L’alumnat rebrà unes instruccions de funcionament per tal que les

videoconferència pugui ser satisfactòria (començar amb el micro tancat,

pot tancar el que convoca la trobada, torn de paraula…) i també de bon ús

del mitjà.
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● Es farà un seguiment de la presència de l’alumnat a les classes virtuals a

través de l’Ieduca. Potser al primer moment s’haurà de fer el control de

l’assistència de forma de manual i després canviar. 

● Els professorat tutor farà el seguiment individual de l’alumnat de la seva

tutoria acompanyat, pels coordinadors de nivell i les orientadores del

centre.

● En el cas que calgui penjar documents per part del professorat que siguin

d’altres cursos, també s’usarà l’entorn Moodle.

Estratègies que utilitzarem en cas de confinament total o parcial

-Horari de videotrucades per cursos i grups

-Full de seguiment de tasques en cas de confinament total

-Apartats de la Pàgina web del centre adreçats a la Comunitat Educativa

-Correu electrònic corporatiu (tot l’alumnat té una adreça)

-Utilització de la plataforma IEDUCA per contactar amb famílies i fer el

seguiment acadèmic de l’alumnat.

-Utilització de la plataforma IEDUCA per mantenir l’horari virtual alternatiu

no presencial i fer el seguiment de la feina per part de l’alumnat i nivell

d’assistència i incidències.
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4.Pla d’actuació en cas de detectar un possible

cas de COVID-19

PROTOCOL DE DETECCIÓ DE CASOS

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb

la COVID-19 farem el següent : 

● Acompanyem l’alumne/a fora de l’aula, al passadís si no es troba bé. 

● Enviem al delegat/da o subdelegat/da a buscar un/a professor/a de

guàrdia o a algun membre de l’equip directiu.

● El professor/a de guàrdia porta l’alumne/a a un espai separat d’ús

individual (sala AMPA)

● Si l’alumne/a porta mascareta de roba se li donarà una quirúrgica perquè

se la posi.

● Es trucarà a la família perquè vinguin a buscar l’alumne/a, la família ha de

trucar al CAP de referència. 

● En un cas de simptomatologia greu hem de trucar el 061 i

seguidament a la família.  

● Pel que fa a la resta del grup, el centre es posa en contacte amb les

famílies. 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Algoritme de gestió de contactes en centres educatius 

Davant l a detecció d'un cas positiu, s’ha establert un circuit diferenciat segons
si els alumnes i professionals dels centres estan immunitzats o no immunizats: 

Es consideren No immunitzats:

1. No han passat la covid-19 en els últims 6 mesos  .

2. No tenen la pauta de vacunació completa.

Es consideren Immunitzats:
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1. Tenen la pauta completa de vacunació i han passat 14 dies des de l'última
dosi. 

2. Han passat la covid-19 fa menys de 6 mesos (amb prova diagnòstica que
ho confirmi).

3.  Han passat la covid-19 fa més de 6 mesos i tenen subministrada una
dosi fa ≥ 14 dies, independentment del tipus de vacuna.  

Alumnes d'ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments    

 
 No immunitzats Immunitzats

 Dia 0   Se'ls dona la ca  rta informativa A, en
què s'indica:

● que han d'iniciar la quarantena; 
● que s'han de fer una prova

diagnòstica (preferentment PCR)
entre els dies 4 i 6. A la carta s'hi
especifica el lloc, dia i hora de la
prova diagnòstica que facilitarà el
RECO.

Si en el moment de lliurar la carta el
centre no té aquesta informació, cal
comunicar-la posteriorment. 

Si les proves es fan al centre educatiu,
cal assegurar que tots els
alumnes menors de 16 anys disposen
d'una autorització  signada per la mare,
pare o tutor/a.  

 Es genera automàticament la petició de
test d'antígens ràpid (TAR) per anar a la
farmàcia. 

 Se'ls lliura  la carta i nfor mativa B, en què
s'indica:

● que no han de fer quarantena;
● que han d'anar al més aviat

possible, en horari no lectiu, a
fer-se el test d'antígens (TAR) a
una de les farmàcies que
participen en el  Programa de TAR.

El resulta t del test d'antígens es
podrà descarregar a La Meva Salut. Si és
necessari, el RECO pot generar
manualment peticions de testos d'antígens
complementàries per a la farmàcia a
d'altres contactes estrets (per exemple, si
el cas positiu es dona al transport escolar
o bé per indicació del Servei de Vigilància
Epidemiològica).

 Dia 0 - 
1

 --    Cada persona va a  la farmàcia del
Programa TAR que esculli i es fa el test
d'antígens:

●    Si el resultat és negatiu, es
continua assistint al centre. 
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https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210910-carta-circuitA-alumnes-no-immunitzats.pdf
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/


● Si el resultat és positiu, s'ha
de comunicar al centre educatiu i
iniciar l'aïllament.  

  L'alumnat menor de 16 anys ha d'anar a
fer-se la prova acompanyat d'un adult
responsable. 

El test d'antígens no té cap cost per
l'usuari. 

  Dia 4 -
6 

 Han d'anar al lloc i hora indicats
per fer-se la prova diagnòstica i
seguidament continuar amb el període de
quarantena. 

Si la prova és una PCR, els resultats es
reben en les 24-48 hores següents.

Independentment del resultat han de
completar el període de quarantena.

 --

 Dia 10  Últim dia de quarantena.  --

 Dia 11   Es reincorporen al centre educatiu.  --

Pujar

Professionals dels centres (docents, PAS, PAE i personal extern)  que forma part del grup de
convivència estable o és un contacte estret.

 

 
No immunitzats  Immunitzats

 Dia 0  Els professionals del centre no
immunitzats que formen part del grup de
convivència estable també inicien la
quarantena i s'ha de fer una prova
diagnòstica (preferentment PCR) entre
els dies 4 i 6: les dades del lloc, dia i

   La direcció del centre educatiu
lliura un certif icat de la vinculació del
professional amb el centre per fer-se el test
d'antí    gens (TAR) a la farmàcia. 

19

https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Curs-Actual/Circuits-gestio-casos/Pagines/default.aspx#Inici
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A993.pdf


hora de la prova diagnòstica les facilita
el RECO.  

 Han d'acudir al més aviat possible (en horari no
lectiu) a la farmàcia (farmàcies adherides
al Programa TAR) 

N o han de fer quarantena. 

El resultat del test d'antígens es
podrà descarregar a La Meva Salut. Si és
necessari, el RECO pot generar manualment
peticions de testos d'antígens complementàries
per a la farmàcia a d'altres contactes estrets (per
exemple, si el cas positiu es dona al transport
escolar o bé per indicació del Servei de
Vigilància Epidemiològica).

 
Dia 0
– 1

 --   Cada persona va a la farmàcia del Programa
TAR   que esculli i es fa  el test d'antígens. 

● Si el resultat és negatiu, es
continua assistint al centre. 

● Si el resultat és positiu, s'ha
de comunicar al centre educatiu i iniciar
l'aïllament.    

 
Dia 4
– 6

  Han d'anar al lloc i hora indicats per a
fer-se la prova diagnòstica i seguidament
continuar amb el període de quarantena.
En el cas que es faci una PCR els
resultats es rebran en les 24-48 hores
següents. 

Independentment del resultat hauran de
completar el període de quarantena.

 --

 Dia 10  Últim dia de quarantena.  --

 Dia 11    Es reincorporen al centre educatiu.  --

 

Es demanarà a Salut que el certificat per als docents, si no surt de manera

automàtica de l'esfer@, que cadascú se'l pogui baixar i tenir-lo disponible per

quan calgui per evitar allargar la tramitació.
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/
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També es demanarà al Dep. de Salut que el llistat de les farmàcies TAR pugui

estar ja disponible des d'ara a la web o enviar-se a les famílies, per tal que

tothom ara ja sàpiga on podrà anar en cas que calgui.
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5.Pla de ventilació, higiene, neteja i desinfecció

ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PER AL PERSONAL:

- En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures

necessàries per poder garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5

metres, i és obligatori l’ús de mascareta.

- Caldrà evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips,

dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar

especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.

- Les reunions de professorat de petits grups es faran:

- Departament: telemàtiques o en una aula

- Nivell: telemàtiques o en una aula

- Claustres; al gimnàs, telemàtics o un espai extern

- Tutors/es i coordinacions: biblioteca

- Famílies: telemàtiques o en una aula

- Consell escolar: telemàtics o la biblioteca

- Es demanarà algun espai extern alternatiu per fer reunions d’un cert

nombre de gent. Centre Cívic Molí de Vent o Biblioteca Cardona

NETEJA DE MANS

- A l’entrada de cada aula hi haurà un dispensador amb gel hidroalcohòlic.

L’alumnat s’haurà de rentar quan entren a 1a hora, al sortir i a l’entrar del

pati i en marxar cap a casa.

- Cada vegada que un/a alumne/a vagi al lavabo també s’haurà de rentar

les mans.

- Hi haurà dispensadors de sabó al lavabo o propers al lavabo.

NETEJA D’ESPAIS:

- Les aules de referència dels grups no han de ser ocupades per altres

grups, excepte per a les matèries de modalitat de batxillerat. Les aules de

desdoblaments s’usaran amb precaucions.

22



- Quan un grup d’alumnes abans d’anar al pati no estiguin a la seva aula i

hagin de deixar motxilles s’adreçaran al professorat de guàrdia del nivell

(Pis 1, Pis 2, vestíbul o mòduls-pati)

ÚS DELS LAVABOS

- Es farà la neteja dels lavabos a mig matí, entre els dos patis.

DOSIFICADORS DE GEL HIDROALCOHÒLIC

- A cada aula hi haurà un dispensador de gel. A l'entrada principal del pati,

a la porta d'emergència gran, a l'entrada als mòduls, al pati al costat de

l'aula 301, al pati abans d'entrar al gimnàs.

FOTOCÒPIES/IMPRESSORES

- S’establirà un sistema de recollida de fotocòpies que eviti al màxim

l'entrada de professorat a consergeria. I l'alumnat tampoc no se l'enviarà

a recollir-ne de manera generalitzada.

TAQUILLES

- Són font de contacte, en aquests moments evitable. Hem reduït el nombre

de llibres, el portàtil potser serà imprescindible cada dia... A l’ESO les

deixarem sense ús per guanyar espai de circulació i evitar aglomeracions.

A Batxillerat estaran operatives al 1r pis. Les gestiona l’AMPA

VESTIDORS

- Sabem que encara poden portar problemes. N’evitarem l´ús tant com

sigui possible.

MATERIAL COMUNITARI D’AULES ESPECÍFIQUES (LABORATORIS, AULES

D’ARTS, TALLERS...)

- En la mesura que sigui possible evitarem l’ús d’aules específiques per no

motivar contactes del material que hi ha en aquestes aules.
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Pla de ventilació, neteja i desinfecció

Hi haurà un Pla de neteja i desinfecció en funció dels diferents espais i la seva

ocupació i concurrència.

● S’utilitzaran només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la

barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions. El

departament d’Educació diu quins productes són i com obtenir-los.

● La neteja es farà de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per

garantir l’eficàcia dels desinfectants.

● Els productes s’utilitzaran seguint les indicacions de les etiquetes i

adoptant les mesures de precaució indicades.

● El personal de neteja actual farà una neteja del centre diària.

● Sol·licitarem al departament d’Educació l’increment pressupostari

suplementari perquè l’empresa de neteja contractada dediqui una persona

perquè faci la neteja més d’una vegada al dia en espais utilitzats

successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com

lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions

successives, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.

● La ventilació es tan important com la neteja, en especial on hi ha

presència continuada de persones. Les classes es ventilaran diversos cops

a l’hora. També hem distribuït els patis perquè es ventilin abans d’iniciar

les classes, a les dues franges d’hores del pati i al final del dia.

● L'empresa de neteja s’encarregarà de fer aquestes tasques i té la

responsabilitat última de la neteja, utilitzant els productes que recomana el

Departament d'Educació.
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NOTA IMPORTANT SOBRE EL PLA I SOBRE LA DOTACIÓ DE MATERIAL

El centre té recursos limitats per dotar-se de material higiènic i preventiu, per

tant estem a l’espera de la dotació de material i pressupostària per part del

Departament.

El centre aplicarà totes aquestes mesures organitzatives i higièniques amb

l’objectiu de poder desenvolupar la tasca educativa de la millor manera possible,

però hi ha una part important de suport econòmic per fer front a les despeses

que no depèn directament del centre, depèn de la dotació extraordinària que

aporti el departament als centres.

L’èxit o fracàs de la seva aplicació dependrà de tots els agents que hi intervenen,

incloent la situació externa al centre que pugui incidir en el dia a dia.
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