
  

  

Benvolguts/benvolgudes,   

Amb  aquest  comunicat  us  volem   informar  de  la  situació  epidemiològica  i  les  actuacions               
portades  a  terme  davant  el  brot  de  COVID-19  que  hi  ha  a  l’Institut  Montbui.   Ens  hagués                  
agradat  comunicar-vos  abans  les  accions  que  hem  portat  a  terme  però  hem  dedicat  els                
esforços   a   la   gestió   del   brot.     

En  primer  lloc,  i  com  no  pot  ser  d’altra  manera,   heu  de  saber  que  en  tot  moment  la  Direcció                     
del  centre  ha  seguit  les  indicacions  del  Departament  de  Salut  i  dels  Serveis  Territorials  del                 
Departament   d’Educació   en   relació   a   la   gestió   de   la   pandèmia   de   COVID-19.     

Com  tots  els  centres  educatius  de  Catalunya,  durant  el  juliol  passat  l’Institut  Montbui  va                
elaborar  un   Pla  d’Organització  i  obertura  de  centre  amb  les  actuacions  (entrades  i               
sortides  al  centre,  sectorització  de  patis,  fluxes  de  circulació,  establiment  de  “grups              
bombolla”,  reducció  de  professorat  que  entra  a  cada  grup,…)  que  proposàvem  per  tal  de                
disminuir  els  riscos  de  contagi  de  COVID-19.  Aquest  Pla,  que  va  ser  aprovat  pel                
Departament  d’Educació,  el  podeu  trobar  a  la  web  de  centre  (agora.xtec.cat/iesmonttbui/),             
així   com   una   infografia   que   resumeix   els   principals   punts   del   mateix.     

Una  vegada  dit  això,  passem  a  detallar  les  actuacions  portades  a  terme  des  d’ahir  i  la                  
situació   epidemiològica   actual:   

● El  centre  no  està  tancat  i  la  majoria  de  grups  del  centre  fan  classe  amb                 
normalitat .  A  data  d’avui  hi  ha  els  següents  alumnes  PCR+:  1r  ESO  (1),  2n  ESO  (4),                  
4t  ESO  (11),  1r  BTX  (1).  També  hi  ha  afectats  6  membres  del  professorat.                
Evidentment   cap   d’aquestes   persones   està   al   centre.   

  

● Fins  dimarts  d’aquesta  setmana  hi  havia  confinats  tres  grups  d’ESO :  2n  D,  2n  B                
i  4t  C  ja  que  en  tots  ells  hi  havia  alguns  alumne/a  PCR+.  Seguint  les  instruccions  del                   
Servei  de  vigilància  epidemiològica  de  la  Catalunya  Central,   ahir  es  van  fer              
cribratges  (proves  PCR)  a  5  grups  d’ESO  (1r  A,  2n  A  i  4t  A,  B  i  D)   degut  a  casos                      
positius   de   COVID-19   en   alumnes   d’aquests   grups.      

L’alumnat  d’aquests  grups  ha  de  fer  confinament  domiciliari  estricte  (a  poder  ser,  a  la                
seva  habitació)  i  per  tant  no  poden  venir  al  centre  ni  fer  activitats  extraescolars                
durant  el  període  establert  per  les  autoritats  sanitàries.   Les  dates  de  retorn  a               
l’Institut  dels  grups  confinats  són  les  següents:  16  de  febrer  (2n  D),  22  de                
febrer  (1r  A),  23  de  febrer  (2n  B,  4t  C),  25  de  febrer  (2n  A,  4t  A,  4t  B  i  4t  D) ,  tal  i                          
com  se  us  ha  comunicat  mitjançant  una  circular  que  heu  rebut  al  vostre  correu  de  la                  
plataforma  iEduca.  Aquestes  dates  poden  ser  modificades  si  el  vostre  fill/a  és  PCR+               
com  a  resultat  del  cribratge.   En  aquest  cas  des  del  Departament  de  Salut  us                
notificaran   la   nova   data.     

Ahir  al  matí  les  coordinadores  de  1r,  2n  i  4t  d’ESO  van  telefonar  a  totes  les  famílies                   
dels  grups  afectats  però  en  alguns  casos  no  va  ser  possible  el  contacte.  La  Direcció                 



  
del  centre  ens  vam  concentrar  en  gestionar  les  actuacions  necessàries  per  poder              
realitzar   les   proves   PCR   a   5   grups.     

  

● Avui  dijous  hem  tingut  la  visita  d’una  tècnica  del  Departament  de  Salut  amb  l’objectiu                
de  revisar  el  Pla  d’Organització  i  obertura  de  centre.  Ens  ha  comunicat  que  les                
actuacions  contemplades  al  Pla  eren  adequades  tot  i  que  ens  ha  fet  alguna  proposta                
de  millora  pel  que  fa  a  la  ventilació  d’alguns  espais.  Durant  la  visita  ens  ha                 
acompanyat   l’alcalde   de   Montbui.   

  

● Us  recordem  que  els  alumnes  confinats  han  de  seguir  les  classes  de  forma               
telemàtica.   Rebran   informació   dels   respectius   tutors/es   sobre   com   fer-ho.     

  

Ens  acomiadem,  recordant-vos  que  totes  les  decisions  que  hem  pres  han  estat  amb  un                
doble  objectiu:  que  l’Institut  sigui  un  entorn  segur  on  els  vostres  fills  i  filles  puguin  continuar                  
aprenent   malgrat   les   dificultats   que   ens   ha   tocat   viure.   

Per  qualsevol  dubte,  podeu  contactar  amb  el  tutor/a  del  vostre  fill/a  o  si  ho  creieu                 
convenient,   amb   l’Equip   directiu.   

Santa   Margarida   de   Montbui,   dijous   11   de   febrer    2021   

Cordialment,   

Equip   directiu   INS   Montbui   

  

……………………...Actualització   dilluns   15   febrer   2021………………………...…….   

  

● El  centre  no  està  tancat  i  la  meitat  dels  grups  del  centre  demà  faran  classe .  A                  
data  d’avui  hi  ha  els  següents  alumnes  amb  PCR+  durant  els  darrers  14  dies:  1r                 
ESO  (2),  2n  ESO  (8),  3r  ESO  (5),  4t  ESO  (23),  1r  BTX  (2).  També  hi  ha  afectats  8                     
membres   del   professorat.   Cap   d’aquestes   persones   està   al   centre.   

Divendres  es  va  fer  cribratge  a  31  professors/es  del  centre  (la  majoria  de  4t  d’ESO)  i                  
fins   al   moment   s’ha   detectat   un   professor/a   PCR+.     

● Demà  dimarts  16  de  febrer  hi  ha  previstos  cribratges  (proves  PCR)  a  3r  grups:   3r                 
ESO  B  (9:30),  1r  Batxillerat  A  (10:30)  i  1r  ESO  E  (11:30)   deguts  a  casos  positius                  
de   COVID-19   en   algun   alumne/a   d’aquests   grups.   

L’alumnat  d’aquests  grups  ha  de  fer  confinament  domiciliari  estricte  (a  poder  ser,  a  la                
seva  habitació)  i  per  tant  no  poden  venir  al  centre  ni  fer  activitats  extraescolars                
durant  el  període  establert  per  les  autoritats  sanitàries.   Les  dates  de  retorn  a               



  
l’Institut  d’aquests  grups  són  les  següents:  22  de  febrer  (3r  ESO  B),  26  de                
febrer  (1r  ESO  E)  i  1  de  març  (1r  BTX  A) ,  tal  i  com  informa  la  circular  que  rebran                     
els  alumnes  en  el  moment  del  cribratge.  Aquestes  dates  poden  ser  modificades  si  el                
vostre  fill/a  és  PCR+  com  a  resultat  del  cribratge.   En  aquest  cas  des  del                
Departament   de   Salut   us   notificaran   la   nova   data.     

La  taula  següent  recull  el  dia  que  ha  de  tornar  al  centre  cadascun  dels  grups  que  hi                   
ha  confinats  fins  ara  (s’ha  modificat  la  data  de  retorn  de  2n  D:  de  dimarts  16  de                   
febrer   ha   passat   a   dilluns   22   de   febrer):   

…………..   

  

  

dilluns   22     dimarts   23     dimecres   24    dijous   25     divendres   26     

1r   A   
2n   D   (nova   

data)   
3r   B   

2n   B,   4t   C     
2nA,   4t   A-B-D   

1r   E   

dilluns   1   dimarts   2     dimecres   3     dijous   4     divendres   5   

1r   BTX   A       
  

  


