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1. Introducció  

El present document descriu les pautes que conformen l’organització del curs 2021-

2022 per l’obertura al setembre en el marc de la situació de crisi ocasionada per la 

CÒVID-19. 

Aquest Pla es fonamenta en el que es disposa en les Instruccions i normativa del 

Departament d’Educació: 

 Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, maig  2021. 

 Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió 

dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis 

educatius per al curs 2021-2022. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

 Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, agost  2021. 

 Gestió de casos de covid-19 als centres educatius, 3 de setembre de 2021. 

2. Balanç del curs 2020-2021 

 

El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100 % de presencialitat en tots els 

estudis impartits al centre (ESO i post-obliglatoris) i ha acabat de la mateixa manera. 

La plena presencialitat només ha estat reduïda parcialment en l’etapa 

postobligatòria (batxillerat i Cicle  formatiu CAFEMN), entre els mesos de novembre 

a febrer reduint al 50% la presencialitat i de febrer a l’abril amb el 80% de 

presencialitat . En el cas de 2n de batxillerat, 10 dies abans a la selectivitat es va 

evitar la presencialitat al centre per dur a terme les classes de preparació a les PAU 

i així evitar possibles confinaments grupals i quedar afectats el dia de les proves. 

 

A l’inici de curs, el CAP Centelles va oferir al personal treballador del centre 

(professorat, PAS, servei de neteja) fer una PCR i així assegurar que s’iniciava el 

curs sense cap positiu. El resultat de totes les PCRs que es van practicar van ser 

negatives. A mesura que s’anava incorporant personal treballador del centre per 
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cobrir alguna baixa també es feia una PCR. A mitjans de gener, des del 

departament d’educació es va duu a terme l’autopresa de mostra per part de tot el 

personal treballador i també va donar negatiu per a tothom.  

Des de l’inici del curs, hi ha hagut una absoluta transparència comunicativa de les 

incidències relacionades amb la covid-19 a través de comunicats que fèiem arribar 

per correu electrònic a les famílies i actualitzant cada dia l’aplicació Traçacovid. 

 

Les dades de confinaments del curs 20-21 han esta les següents: 

 

% CASOS POSITIUS I SOSPITOSOS INSTITUT PERE BARNILS curs 2020-2021 

 

 

Figura 1. Percentatge de casos positius i sospitosos Institut Pere Barnils curs 2020-2021 Font: 

Traçacovid i resgistre d’assitència del centre  

 
El nombre de grups confinats simultàniament ha estat majoritàriament d’un, excepte 

en els dates del març i abril quan hi va haver dos grups simultanis i que correspon 

als dos pics més prominents de la Figura 1.  

 

Les dades de casos positius acumulats al centre ha sigut de 32, dels quals 30 

correspon a alumnat i 2 a professorat i PAS. 

 

En tots els confinaments de grup només hi ha hagut una persona positiva al grup de 

convivència estable. Excepcionalment  hi ha hagut un cas amb dos positius al 

mateix grup i en l’estudi de traçabilitat es va comprovar que no estaven relacionats i 
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respon a un fet casual. Els confinaments en casos aïllats han estat a causa de 

contactes estrets fora de l’àmbit escolar.   

Com a conclusió les dades mostren que l’institut no ha actuat com a focus de 

transmissió i, conseqüentment les mesures de prevenció organitzatives i els mitjans 

emprats han evitat  el contagi.  

3. Objectiu del document 

 

Aquest pla d’organització estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui 

dur a terme amb les màximes garanties tal com es va fer en el curs passat. 

 

Es mantindran les mateixes estratègies organitzatives i de traçabilitat, així com 

l’aplicació de les mesures de protecció amb algunes modificacions a partir de les 

indicacions rebudes del Departament d’Educació. Tot i així, aquest document és 

susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i del pla de 

vacunació. 

 

Les modificacions que tendeixen cap a la normalitat en el disseny del pla 

d’organització pel curs 21-22 de l’institut, segons el Pla d'actuació per al curs 2021-

2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia del Departament 

d’Educació, publicat el maig del  2021, són : 

 No caldrà prendre la temperatura a primera hora del matí. 

 La dotació de reforç de neteja durant al matí no serà necessària.  

 Es podrà fer us de les aules específiques (laboratoris, música, ViP, gimnàs) 

 L’organització de les optatives de centre seran diferents (veure l’apartat 

d’organització pedagògica) 

 L’alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius, disposarà d’ordinador 

personal. Durant el curs estarem pendents de la dotació d’equips informàtics 

a 1r i 2n d’ESO dins el Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023. 

 Incorporació del nou cicle formatiu de grau mitja TAPSD al centre. 
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4. Desenvolupament de Pla d’actuació 2021-2022 

 

El desenvolupament del Pla d’actuació  per al curs 2021-20221 en el marc de la 

pandèmia es base en la següent estructura organitzativa. 

5.1 Organització d’horaris i gestió de les entrades i sortides  
 

Amb l’objectiu d’evitar aglomeracions a les entrades i sortides es deixaran lliures, 

tan com sigui possible, tots els accessos. L’entrada amb vehicles a l’avinguda Pere 

Barnils és prohibida excepte serveis, cosa que facilita l’accés a peu i sense 

obstacles. 

4.2.1 Accessos a l’edifici 

 

Font: ICGC. Accessos a l’edifici 

 

L’institut disposa de 4 accessos diferents per entrar a l’edifici. En condicions de 

normalitat només s’utilitzen dos accessos: l’entrada principal (a partir d’ara accés 2) i 

l’entrada per la porta de reixa (a partir d’ara accés 3). L’accés 1, correspon a la zona 

oest de l’edifici (la part de dalt al carrer). L’accés 4, correspon a la zona sud de 

l’edifici i permet l’entrada directa al pati per la zona de pins i pista.  
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Per accedir l’alumnat al centre s’habiliten les 4 entrades de què disposa el centre: 

CURS-NIVELL- 

GRUP 
TIPUS D’ACCÉS 

HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

ZONA DE 
RECEPCIÓ 

1r ESO (A,B,C,D) accés 2 7:55/8:00h-14:30h  

2n ESO (A,B,C,D) 
accés 3, se’n va cap a 
la planta 2 

7:55/8:00h-14:30h  

3r ESO (A,B,C,D,E) 
accés 3, se’n va cap a 
la planta 0 

7:55/8:00h-14:30h 
Al pati interior 
dels plataners 

4t ESO (A,B,C,D,Arrel) accés 1 7:55/8:00h-14:30h  

1 Batxillerat (A,B,C) 
accés 4, cargoles del 
fons 

7:55/8:00h-14:30h  

2 Batxillerat (A,B,C) 
accés 4, cargoles 

noves  
7:55/8:00h-14:30h  

CFGM TAPDS 
accés 4, cargoles del 
mig 

7:55/8:00h-14:30h 

7:55/8:00h-13:30h(dilluns, 
dimecres i divendres) 
 

 

CFGM GMNTLL 

Edifici situat a la 
Rambla del Camp de 
l’Aigua, davant de 

correus. Un sol accés. 

8:00h-14:30h 
8:00h-14:30h (dilluns i 
divendres) 

 

 

 

Un cop dins a l’edifici els recorregut fins arribar a l’aulari no interfereixen a cap nivell. 

Cada zona d’aules disposa d’un accés a l’exterior que permet accedir als patis.  

4.2.2 Aules ordinàries i aules específiques 

A continuació es detalla el número d’aules i tipus de cada planta de l’edifici i 

caragoles. 

Disponibilitat Aules ordinàries Aules específiques 

Planta 0 5 

Visual i plàstica 

Taller de tecnologia 

Gimnàs 

Aula 06 

Aula 00 (info3)pendent 

Planta 1 4 

Laboratori de física i química 

Aula de música 

sala d’actes 

Biblioteca 

Aula d’Acollida 

Planta 2 Ala oest: 4 Aula Arrel (Info 4) 
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Ala est: 6 (2 de petites) Laboratori de biologia i geologia 

Cargola 1 4 Vestidors Ed Fisica 

Cargola 2 
Aula TAPSD 

 

Taller sanitari 

Aula-desdoblament 

Cargola 3 4  

4.2.3 Aules d’informàtica 

Les aules d’informàtica passaran a ser aules ordinàries. L’alumnat disposa 

d’ordinador cedit pel departament d’Educació. Només falta l’alumnat de 1r i 2n 

d’ESO que utilitzaran les aules mòbils aplicant les mesures de desinfecció 

corresponents i la reserva prèvia per al seu ús. Estem pendents de la disponibilitat 

de l’aula informàtica 3 en funció de si es disposa de suficients aules per a grups no 

estables. 

4.2.4 Passadissos comuns 

Els espais de passadissos tenen en tots els casos entre 1,5 m i  2 m d’amplada. 

S’identifiquen zones de pas comú on conflueixen un màxim de tres eixos, 

concretament a les escales de l’interior de l’edifici. 

Cada zona d’aules disposa d’un accés a l’exterior que permet accedir als patis.  

4.2.5 Lavabos 

L’edifici disposa a cada planta de dos lavabos per a l’alumnat. A les plantes 2 i 1 els 

lavabos tenen quatre sanitaris cadascun. A la planta 0, els lavabos per a l’alumnat 

són a l’interior amb 3 cabines.  

Pel professorat, a la planta 1 i 2 hi ha un lavabo amb un sanitari i a la planta 0 un 

lavabo amb quatre sanitaris. A la zona de despatxos hi ha dos lavabos destinat al 

personal PAS. 

A la finca hi ha tres mòduls de cargoles. Només una de les cargoles disposa de 7 

sanitaris, distribuïts per batxillerat i CFGM TAPSD. 

4.2.6 Ascensor 

Es disposa d’un ascensor la seva utilització es restringeix a professorat i alumnat 

amb mobilitat reduïda i als conserges per moure material pensant. Només es pot 

accionar el seu funcionament amb una clau d’accés. L’alumnat no disposa d’aquesta 

clau. 
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4.2.7 Espais compartits 

Es considera l’entrada principal com a eix de referència per diferenciar l’ala oest i 

l’ala est. 

Els espais compartits són: 

Zona de consergeria i magatzem a la planta 0, ala oest. 

Zona de secretaria i despatxos a la planta 0, ala est. 

Zona de sala de professorat i departaments didàctics a la planta 1, ala oest. 

 

Les mascaretes seran d’ús obligatori a l’entrada i sortida al centre, en els espais 

compartits, passadissos comuns i aules amb el grup no estable. En els grups 

estables l’ús de la mascareta serà obligatori i estarà subjecte a canvis segons 

l’evolució de la pandèmia.  

 

4.2.8 Organització de l’espai d’esbarjo  

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes de l’ESO a 

l’hora establerta de manera ordenada i esglaonada, garantint la separació per nivells 

en diferents zones. Els grups de convivència esmorzaran en els espais marcats en 

el pati. Cada grup classe tindrà assignada una paperera.  

 

L’ús de la mascareta estarà condicionat segons les indicacions del PROCICAT del 

moment. El document vigent, en el moment de la redacció del pla indica que 

l’alumnat quan estigui esmorzant amb els seu grup bombolla es podrà treure la 

mascareta mantenint el 1,5m de seguretat. Un cop hagin esmorzat se l’han de tornar 

a posar si comparteix pati amb els diferents grups bombolla. 

 

S’han diferenciat quatre zones de pati i tenen aquesta superfície: 

● pati nord: 490m2+el pati de l’alzina amb taules 

● pati plataners:790m2 

● pati font: 1060m2 

● pati pins:1700m2 
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La font del pati no funcionarà i cada alumne haurà de portar la seva cantimplora 

d’aigua. No estarà permès l’ús compartit de cantimplores. 

 

 

Font: ICGC. Distribució de patis i superfícies amb criteris còvid-19 

 

Distribució de grups a cada pati i horaris: 

ZONA DE PATI NIVELL-GRUPS HORARI dels 2 patis 

pati nord+alzina 4t ESO 
10h-10:15h 
12:15 a 12:30h 

pati dels plataners 3r ESO 
10h-10:15h 
12:15 a 12:30h 

pati de la font 2n ESO 
10h-10:15h 
12:15 a 12:30h 

pati dels pins 1r ESO 9:55h-10:15h (entren després de 
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2n d’ESO) 
12:10h a 12:30h (entren després 
de 2n d’ESO) 

En el cas dels batxillerats i alumnat del cicle TAPDS sortiran a l’exterior del centre 

l’estona d’esbarjo: de 9:55h fins a 10:15h i de 12:10 a 12:30h. Per entrar al centre 

s’obrirà la porta quan no hi hagi l’alumnat de l’ESO al pati.  

 

4.2.9 Transport  

L’alumnat de l’institut ve de tres poblacions diferents (Hostalets, Aiguafreda i Sant 

Martí de Centelles). El marc horari no s’ha modificat i per tant no es sol·licitarà cap 

modificació al Consell Comarcal que és l’ens que gestiona el transport escolar. 

L’alumnat dels cicles formatius que ve en tren s’haurà d’adaptar al marc horari del 

centre.  

El primer dia, 13 de setembre, es preveu que l’entrada sigui també a les 8h per a 

tothom i no interferirà amb l’entrada a les 9h de l’escola de primària.  

5.2 Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais 

La previsió màxima d’alumnat pel curs  2021-2022 és de 420 alumnes a l’ ESO,  167 

alumnes a Batxillerat, 34 alumnes a Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAFEMN) i 25 

alumnes a CFGM TAPD, fent un total de 646 alumnes. 

 

El nombre de grups d’alumnes previst és el següent: 

 

Nivell Número de grups previst Mitjana de ràtio prevista 

1r ESO 4 (3 oficials + 1 intern) 21-22 

2n ESO 4 (3 oficials + 1 intern) 21-22 

3r ESO 5 (4 oficials + 1 intern) 22-23 

4t ESO 5 (4 oficials + 1 intern) 25-(1 de 10) 

1r Batxillerat 3 28-30 

2n Batxillerat 3 23-25 (varia ja que la modalitat 
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condiciona el grup classe per tal de 

mantenir grups estables) 

CFGM GMNTLL  1 30+1(matricula singular) 

CFGM TAPSD 1 30+1 (que fa assignatures soltes) 

 

Previsió de plantilla estructural tenint en compte mitges jornades (3 de 0,5): 

 

Professorat estructural  54+3 

PAE 1 

SIEI 2 

Aula Acollida 1 

Professor de religió  1 

Personal subaltern (conserges i 

administratives) 

4 

TOTAL: 66 

 

4.2.1 Organització dels grups estables 

Els criteris que s’han seguit per a la configuració de grups, d’acord amb l’estabilitat 

de grup i condicionats per la plantilla estructural disponible, són: establir una ràtio de 

22-24 alumnes a l’ESO, mantenir criteris d’heterogeneïtat i que els grups siguin 

inclusius. El nombre d’aules que disposa el centre són suficients per mantenir 

aquestes ràtios. 

En el cas de les optatives, per reduir els contactes, s'han mantingut els grups 

estables, excepte en el projecte de segona llengua estrangera, de 1r a 4t. El francès 

i l'alemany són matèries de continuïtat, on s'incentiva a l'alumnat a presentar-se a 

les proves oficials al final de l'etapa obligatòria per obtenir una titulació 

complementària a l'ESO. Aquestes dues optatives es realitzen aplicant les mesures 

preventives que marca el PROCICAT quan es surt del grup estable. 
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Per nivells, s’enumeren els grups estables de l’ESO que es mantindran durant el 

curs 2021-2022.
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CURS -

NIVELL -

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNES 
PROFESSORAT ESTABLE 

ALTRES DOCENTS que 

intervenen (amb mesures 

de seguretat) 

Personal d’atenció 
educativa, que intervé 

en aquest grup (TIS, 
educador/a EE, TIE, Aux 

d’EE, monitors.. 

Personal d’atenció 

educativa que intervé 
puntualment en aquest 

grup (amb mesures de 

seguretat): professionals 
SIEI, SIAL, monitors...) 

ESPAI estable 

d’aquest grup 
ESPAI temporal 

1r ESO A 22 

DMOR 
 

RSAL 
EJOV 

SANG 

APUJ 

PBIT 

JGUT 

DPOU 

BSAR 

MBER 

RGIM 

EANT 

GTOM 

 E. B.* A. 11 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORI CN 

1r ESO B 22 

GLOP 

 

BSAR 

EJOV 

DMOR 

APUJ 

PBIT 

JGUT 

DPOU 

MBER 

RSAL 

RGIM 
EANT 

GTOM 

 E. B.* A.12 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORI CN 

1r ESO C 22 

MBER 

 

PBIT 

EJOV 

GLOP 

DMOR 

APUJ 

JGUT 
DPOU 

 E. B.* A.13 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORI CN 
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MBER 

RSAL 

RGIM 

EANT 

GTOM 

1r ESO D 22 

APUJ 

 

CVIL 

EJOV 

GLOP 

DMOR 

MBUS 

DPOU 

MBER 

RSAL 

RGIM 

EANT 
GTOM 

 E. B.* A.14 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORI CN 

* Veure Annex 2. Horari E. B. (PAE). pendent
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CURS -

NIVELL -

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

 

ALTRES DOCENTS que 

intervenen (amb mesures 

de seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa, que 

intervé en aquest 

grup (TIS, educador/a 

EE, TIE, Aux d’EE, 

monitors.. 

Personal d’atenció 

educativa que intervé 

puntualment en aquest 

grup (amb mesures de 

seguretat): professionals 

SIEI, SIAL, monitors...) 

ESPAI estable 

d’aquest grup 
ESPAI temporal 

2n ESO A 22 
IURB 

 

MPLA 

ACOS 

MDUR 

MGON 

MARA 

EBER 

NVID 

SPRA 

RGIM 

ICAP 
NTOR 

AREV 

BSAR 

 E. B.* A.24 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

LABORATORI FQ 

2n ESO B 21 
EJOV 
 

NVID 

ACOS 

CAPA 

PGAR 

NTOR 

EBER 
IURB 

SPRA 

RGIM 

ICAP 

AREV 

BSAR 

 E. B.* A.25 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

LABORATORI FQ 
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2n ESO C 22 
CAPA 

 

NTOR 

MPLA 

ACOS 

PGAR 

EBER 

IURB 

NVID 
SPRA 

SZEV 

ICAP 

AREV 

BSAR 

 E. B.* A.26 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

LABORATORI FQ 

2n ESO D 22 
EBER 

 

SZEV 

EJOV 

ACOS 
CAPA 

PGAR 

NTOR 

EBER 

IURB 

NVID 

SPRA 

ICAP 

AREV 

BSAR 

 E. B.* A.27 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

LABORATORI FQ 

* Veure Annex 2. Horari E. B.(PAE).pendent
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CURS -

NIVELL -

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

 

ALTRES DOCENTS 

que intervenen (amb 

mesures de 

seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa, que 

intervé en aquest 

grup (TIS, 

educador/a EE, TIE, 

Aux d’EE, monitors.. 

Personal d’atenció 

educativa que intervé 

puntualment en aquest 

grup (amb mesures de 

seguretat): 

professionals SIEI, 

SIAL, monitors...) 

ESPAI estable 

d’aquest grup 
ESPAI 

temporal 

3r ESO A 23 
MVIL 

 

ACOS 
XMOR 

RGIM 

MALV 

AVIR 

LSZA 

DPOU 

BPUC 

XMAR 

GTOM 

 E. B.* A.01 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORIS 

 

3r ESO B 22 
ICAP 

 

BPUC 

MVIL 

XMOR 

RGIM 

MALV 

AVIR 

LSZA 
DPOU 

XMAR 

GTOM 

 E. B.* A. 02 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORIS 

 

3r ESO C 22 
LSZA 

 

RGIM 
MVIL 

ACOS 

XMOR 

AVIR 

LSZA 

DPOU 

BPUC 

XMAR 

GTOM 

 E. B.* A.03 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORIS 
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3r ESO D 22 
XMOR 

 

DPOU 

MVIL 

ICAP 

GTOM 

AVIR 
LSZA 

BPUC 

XMAR 

 E. B.* A.04 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORIS 

 

3r ESO E 22 
AVIR 

 

XMAR 

MVIL 

ICAP 

XMOR 

GTOM 

BPUC 

DPOU 

 E. B.* A.05 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 

AULA EVIP 

LABORATORIS 

 

 
* Veure Annex 2. Horari E. B.(PAE).pendent 
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CURS -

NIVELL -

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

 

ALTRES 

DOCENTS que 

intervenen (amb 

mesures de 
seguretat) 

Personal d’atenció 

educativa, que 

intervé en aquest 

grup (TIS, 

educador/a EE, TIE, 
Aux d’EE, monitors.. 

Personal d’atenció 

educativa que 

intervé puntualment 

en aquest grup (amb 

mesures de 

seguretat): 
professionals SIEI, 

SIAL, monitors...) 

ESPAI estable 

d’aquest grup 
ESPAI temporal 

4t ESO A 28 
MALV 

 

GBAR 

JCOR 

MGON 

SRUI 

SSAN 

MRAM 
CVIL 

RSAL 

SZEV 

 E. B.* A. 20 

LABORATORIS 

GIMNÀS 

4t ESO B 25 
MGON 

 

GMIR 

GBAR 

JCOR 

SRUI 

SSAN 
MRAM 

MALV 

SZEV 

 E. B.* 
A.21 

 

LABORATORI FQ 

AULA TECNO1 

GIMNÀS 

4t ESO C 27 
SRUI 

 

SANG 

GBAR 

LFON 

MBUS 

MRAM 
MPLA 

MDUR 

JGAR 

SZEV 

 E. B.* 
A.22 

 

GIMNÀS 

4t ESO D 25 
MRAM 

 

JCOR 

GBAR 

SRUI 

 E. B.* 
A.23 

 

GIMNÀS 

AULA MÚSICA 
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MBUS 

SANG 

IURB 

MBER 

XMAR 

SZEV 

AULA EVIP 

4t ESO E 10 
MBUS 

 

CCUN 

GBAR 

APUJ 

MARA 

NVID 

  A.ARREL 

GIMNÀS 

 

* Veure Annex 2. Horari E. B.(PAE). pendent
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5. Organització pedagògica 

5.1 Concrecions per a l’ESO  

 

Pla de treball del centre educatiu en confinament compatible amb el presencial 

Metodologia de treball a l’ESO: les premisses que s’hauran de seguir en la manera 

de treballar d’aquest segon curs en pandèmia seran vàlides tant presencialment 

com telemàtica en el cas que el confinament sigui de 10-15 dies.  

 Cada matèria ha de tenir el seu classroom o moodle com a espai de treball. 

Aquest espai virtual es farà servir durant tot el curs, inclòs el període de 

confinament. Cal assegurar a l’inici de curs que tot l’alumnat hi entra. 

 Pel que fa a les competències transversals es treballaran des de totes les 

matèries, per tant cada professor/a ha de prioritzar quines es proposa treballar al 

seu nivell i com quedaran reflectides en les activitats d’aprenentatge que 

programi. Per tal de prendre consciència, es farà a principi de curs, un 

recordatori de les competències que estan dins de l’àmbit personal i social i 

digital.  

 Les tasques plantejades a l’alumnat, tant presencialment com en context de 

confinament, han d’oferir diferents graus de complexitat. 

 Les hores de classe presencial han de servir per potenciar la participació activa 

de l’alumnat. Es reserva el classroom per practicar l’aprenentatge autònom. Cal 

diversificar la manera com es donen les instruccions per tal que l’alumnat pugui 

millorar l’aprendre a aprendre (text, vídeo, àudio, infografia, etc). 

 Els canvis més significatius pel que fa a la gestió de casos als centres respecte 

al curs passat venen marcats per la vacunació i pel fet d'haver passat o no la 

malaltia.  Aquest tipus de gestió té com a conseqüència un confinament parcial 

del grup bombolla en funció de l’estat d’immunització de l’alumnat. Per acord de 

l’equip docent, l’alumnat que estigui confinat seguirà el seu horari habitual tenint 

en compte la freqüència d’atenció segons si: 

 les classes són d’una hora , l’atenció amb el professorat de la 

matèria serà la primera mitja hora.  

 si les classes són de dues hores l’atenció serà la primera hora. 
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En l’horari del grup classe estaran assenyalades les hores d’atenció a 

l’alumnat de les diferents matèries per tal de distribuir-les de manera uniforme 

al llarg de la setmana. 

Cada dia s’iniciaran  les classes a les 8h del matí per mantenir els hàbits 

diaris (llevar-se, vestir-se i esmorzar abans d’iniciar la classe a les 8h) 

El tipus de seguiment per donar continuïtat als aprenentatges pot ser 

divers, ja sigui a través del classroom enviant una tasca, contactant per 

correu electrònic o bé fent un meet a través de l’enllaç del clasroom seguint la 

classe amb la resta del grup o bé per resoldre possibles dubtes de les 

activitats d’aprenentatge i generar diàleg entre l’alumnat. El professorat ha 

d’oferir un feedback personalitzat i de qualitat a l’alumnat sobre la feina que 

va realitzant. 

El professorat de la matèria serà qui donarà l’avís al tutor/a en cas que no hi 

hagi seguiment. 

El tutor/a serà qui farà el seguiment perquè l’alumna/e es mantingui actiu i 

doni continuïtat als seus aprenentatges com a mínim una hora a la setmana. 

 
 
Pla de treball del centre educatiu en el cas que el confinament sigui total  

La programació de les activitats es duran a terme a través del clasroom de cada 

matèria amb els terminis d’entrega corresponents. Hi haurà reunions de coordinació 

amb l’equip docent per coordinar el treball i les necessitats de l’alumnat. Es 

publicarà els objectius i els criteris d'avaluació de cada matèria per tal de 

dimensionar correctament el volum de feina que s’encarrega a l’alumnat. Cal 

recordar que el treball a distància és més lent, per tant, cal prioritzar allò essencial 

del currículum, posant especial atenció als continguts clau que cal assolir a cada 

nivell. L’assessorament del tutor/cotutor i del departament d’orientació seran clau 

per acompanyar a l’alumnat i es mantindrà una comunicació fluïda amb les famílies. 

Cal recordar que el rol de les famílies és el de suport i no el de professor a casa. 

 

 



Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2021-2022)      
 

25 

Matèries optatives de centre 

Totes les optatives es faran respectant els grups estables, excepte l’alemany i el 

francès, que seran grups no estables, de 1r a 4t d’ESO. 

1r i 2n d’ESO 

L’alumnat farà 4 optatives de diferents àmbits al llarg del curs. 

El professorat canviarà de grup cada 9 setmanes aproximadament. 

A primer d’ESO una de les optatives que es durà a terme a tots els grups serà  aprendre a 

utilitzar la plataforma Gsuite. D’aquesta manera l’alumnat adquirirà i o consolidarà els 

coneixements per tenir autonomia en el cas que hi hagi un confinament individual o de grup. 

3r d’ESO:  

L’alumnat farà 5 optatives de diferents àmbits al llarg del curs. 

El professorat canviarà de grup cada 7 setmanes aproximadament. 

4t d’ESO: 

L’alumnat farà 3 optatives anuals agrupades per itineraris (igual com es va fer al curs 20-

21). La continuïtat de fer els grups estables segons l’itinerari escollit mitjançant un formulari 

és per evitar generar grups no estables. El centre no disposa de suficient aules per encabir 

els grups no estables ja que aquests s’han d’ubicar en aules que es permeti mantenir el 

1,5m de distància entre l’alumnat. 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el francès i l'alemany són matèries de 

continuïtat, on s'incentiva a l'alumnat a presentar-se a les proves oficials al final de 

l'etapa obligatòria per obtenir una titulació complementària a l'ESO. A diferència del 

curs passat que no es va oferir a 1r d’ESO, enguany s’ha ofert a 1r i 2n d’ESO. Per 

aquestes  optatives es generen grups no estables, caldrà mantenir la distància de 

seguretat.  
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Enumerem les matèries i grups que estan subjectes a aquesta circumstància. 

 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT 

HORARI 

(NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS) 

AULA 

Francès 1r ESO tots G. L. 2 Aula 06 

Alemany 1r ESO tots M. C. 2 Aula 28B 

Francès 2n ESO tots G. L. 2 Aula 06 

Alemany 2n ESO tots M. C. 2 Aula 28B 

Francès 3r ESO tots G. L. 2 Aula 06 

Alemany 3r ESO tots M. C. 2 Aula 28B 

Francès 4t ESO tots G. L. 3 Aula 06 

Alemany 4t ESO tots M. C. 3 Aula 28B 

 

 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu  

 

L’atenció de l’alumnat amb necessitats especials es durà a terme com cada any, de 

forma individualitzada per part del departament d’orientació, però afegint les 

mesures de seguretat que marca el Departament de Salut. 

 

El departament d’orientació disposa de 4 professionals: 2 orientadors, 2 suports 

intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI) i una educadora de Personal 

d’Atenció Educativa (PAE). Tenint en compte el criteris establerts en el Pla 

d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, 

l’organització d’aquests recursos humans consistirà en un orientador per a cada 

nivell de l’ESO que atendrà l’alumnat NESE, SIEI i farà l'acompanyament emocional 

de la resta de l’alumnat que ho necessiti. Aquests orientadors disposaran també de 

l’assessorament de l’EAP per organitzar i atendre l’alumnat NESE i SIEI. 
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L’educadora del PAE farà una atenció individualitzada de l’alumnat que requereix un 

seguiment diari molt personalitzat. 

Per un altra banda, el CRETDIC ofereix un servei d’assessorament i de suport tècnic 

a la tasca docent en relació amb l’alumnat del centre que presenta trastorns del 

desenvolupament i de la conducta. Quan calgui, es durà a terme seguint les 

mesures de seguretat còvid-19. 

 

En la línia del treball en xarxa, l’equip directiu i el departament d’orientació també 

estan en contacte permanent amb els serveis socials dels cinc Ajuntaments que 

formen part del mapa educatiu de l’Institut, amb els quals es coordinen per fer un 

seguiment de l’alumnat vulnerable amb una situació socioeconòmica desfavorida. 

A l’inici de curs es programen les reunions amb serveis socials i pediatria, juntament 

amb l’EAP, direcció i l’equip d’orientadors. Aquestes reunions es duen a terme amb 

format mixte: presencials en el cas del personal de centre i EAP i  per meet en el 

cas de SS i pediatria. Si les mesures de prevenció es relaxen el format podrà variar. 

 

En cas de confinament total, el departament d’orientació contactarà amb les famílies 

de l’alumnat NEE per fer-ne el seguiment emocional i acadèmic de forma singular i 

específica. Per altra banda, la cap d’estudis (alumnat) informarà als Serveis Socials 

de l’alumnat vulnerable per fer-ne un seguiment conjunt. 

 

Aula d’acollida 

Aquest curs 21-22 continua la mitja dotació d’Aula d’Acollida. Amb el suport del 

referent ELIC s’organitzarà aquest servei tenint en compte les mesures del 

departament de Salut. Es poden veure als annexos les recomanacions per a 

l’organització i gestió de l’aula d’acollida en el marc de la pandèmia per covid-19 / 

curs 2021-2022 i que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar l’horari. 

 

Grups no estables de reforç 

El professorat del Programa Intensiu de Millora (PIM) de reforç de llengües i 

matemàtiques i el d’orientació farà suport dins l’aula, amb mesures de seguretat, en 

alguns grups estables. En ocasions l’alumnat podrà sortir fora de l’aula amb el 
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docent assignat per fer una atenció més individualitzada i pautada segons 

necessitats 

 

Si es relaxen les mesures restrictives, es plantejarà la creació de subgrups on 

s’ofereixi un suport educatiu fora de l’aula. Si aquest fet comporta la barreja 

d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, 

quan no sigui possible, utilitzar la mascareta.   

S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

 

ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT 

HORARI 

(NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS) 

AULA 

Aula d’acollida 
ESO (1A, 3A,3C, 

4D) 
S. A. 10h A.15 

Suport NEE 
ESO (Per 

determinar) 

A. M. 

M. F. 

A. R. 

C. C. 

Per determinar Per determinar 

PIM i orientació 
ESO (Per 

determinar) 

A. M. 

M. F. 

A. R. 

C. C. 

ATI’s (Per 

determinar) 

Per determinar Per determinar 

 

Si fos necessari per aquests subgrups o atencions individualitzades es poden 

utilitzar les aules de grups no estables. 

 

Programa de diversificació curricular: Grup Arrel 

A quart es continuarà fent, enguany, el grup Arrel, d’aula oberta, amb una selecció 

d’alumnes que tindran un currículum diversificat. En la mesura que sigui possible, 

s’organitzaran les pràctiques a les empreses dos dies a la setmana. 



Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2021-2022)      
 

29 

Les pràctiques a l’empresa per l’alumnat del grup Arrel es durant a terme seguint la 

normativa de l’empresa pel què a fa a les mesures covid i amb el compromís de 

responsabilitat signat per part de l’alumnat i família. 
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5.2 Concrecions pel batxillerat 

 

Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes o comuna d'opció  

S’han constituït els grups a partir de les matèries comunes d'opció. En aquesta 

agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 1r com de 2n de batxillerat.  

Per grups, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-

2022. 

 

CURS-
NIVELL-
GRUP 

MATÈRIES 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS que 
intervenen (amb 

mesures de 
seguretat) 

ESPAI 
estable 
d’aque

st grup 

1 BAT A COMUNES 
29 SPRAT 

MLLA 

QPRA 
MCON 
CAPA 
PBIT 

JGAR 
MGON 
MMUS 

B1 

1 BAT B COMUNES 27 

MCON 

 

MLLA 
QPRA 
CAPA 
PBIT 

JGAR 
SPRAT 
GTOM 
MPLA 

ICAP 

B3 

1 BAT C COMUNES 27 

QPRA 

 

MLLA 

MCON 
CAPA 
PBIT 
JGAR 

SPRAT 

CMOL 
RGIM 

B4 
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2 BAT A COMUNES 22 JGUT 

QPRA 
SSAN 

MDUR 
APUJ 
JGAR 
JCOR 

EANT 
CVIL 

B7 

2 BAT B COMUNES 21 SSAN 

QPRA 
MDUR 
APUJ 
JGAR 
JCOR 

AREV 
MPLA 
LFON 
MMUS 

B8 

2 BAT C COMUNES 25 PGAR 

QPRA 
MDUR 

APUJ 
JGAR 
SSAN 
EBER 
PGAR 

LFON 
CMOL 

B9 

 

Matèries de modalitat  

Si les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que 

cursen una mateixa matèria comuna d'opció, es poden considerar subgrups estables, 

atès que no s'incorpora cap alumne/a que no pertany a aquell grup.  

En el cas que s’incorpori alumnat procedent d'un grup estable diferent, s’haurà de 

mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta. Enumerem les matèries que 

estan subjectes a aquesta circumstància. 
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ACTIVITAT O 

MATÈRIA 

GRUPS 

ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT 

HORARI 

(NOMBRE 

D’HORES O 

SESSIONS 

SETMANALS) 

AULA 

Matemàtiques 1r A i B JGUT 4 B2 

Matemàtiques CCSS 1r B i C AREV 4 S.ACTES 

Tecnologia 1r A i B GMIR 4 TEC1 

Química 1r A i B NTOR 4 B2 

Psicologia i sociologia 1r A i B EBER/GTOM 4 BIBLIOTECA 

Física 1r A i B MALV 4 S.ACTES/B6 

Economia 1r B i C CMOL 4 B2 

Tecnologia 2n A i B GMIR 4 TEC1 

Literatura catalana 2n B i C MRAM 4 BIBLIOTECA 

Literatura castellana 2n B i C MLLA 4 B9 

Història de l’art 2n B i C DMOR 4 S.ACTES/28A 

Química 2n A i B NTOR 4 B6 

Física 2n A i B MARA 4 B6 

 

En cas de confinament d’alumnat 

Els canvis més significatius pel que fa a la gestió de casos als centres respecte al 

curs passat venen marcats per la vacunació i pel fet d'haver passat o no la malaltia.  

Aquest tipus de gestió té com a conseqüència un confinament parcial del grup 

bombolla en funció de l’estat d’immunització de l’alumnat. Per acord de l’equip 

docent, l’alumnat que estigui confinat seguirà el seu horari habitual. 

Cada matèria ha de tenir el seu classroom o moodle com a espai de treball. Aquest 

espai virtual es farà servir durant tot el curs, inclòs el període de confinament. Cal 

assegurar a l’inici de curs que tot l’alumnat hi entra. 
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Si es dóna el cas que es confina professorat de batxillerat, les matèries impartides 

per aquest/a docent es faran per videoconferència. En el supòsit que no hi hagi baixa 

laboral. 

El professorat afectat faria igualment el seguiment i l’avaluació de les tasques 

encomanades a través del classroom. 

5.3 Concrecions pels CFGM  

Els cicles formatius també s’organitzen mitjançant la plataforma Gsuite. Cada unitat 

formativa o mòdul ha de tenir el seu classroom o moodle com a espai de treball. 

Aquest espai virtual es farà servir durant tot el curs, inclòs el període de 

confinament. Cal assegurar a l’inici de curs que tot l’alumnat hi entra. 

5.4 Concrecions pel cicle GMNTLL (abans CAFEMN) 

Hi ha un sol grup estable que es mantindrà durant el curs 2021-2022 i està ubicat en 

un espai diferent al centre. 

 

CURS -

NIVELL -

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

que 

intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa que 

intervé 

puntualment en 

aquest grup 

(amb mesures 

de seguretat): 

professorat 

especialista 

ESPAI 

estable 

d’aquest 

grup 

CAFEMN 30+1 

BBEL 

PARQ 

EGAR 

CMOL Hípica Aula taller 

 

 

 

En cas de confinament d’alumnat 
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Davant la situació de la pandèmia de la Còvid-19 preveiem que davant la possible 

situació de confinament d'un/a alumne/a hi ha haurà una primera franja de connexió, 

on alumnat i professorat interactuaran, i una segona franja on l'alumnat, de forma 

autònoma, haurà de treballar els continguts prèviament enunciats. Aquest 

procediment es repetirà per cada mòdul professional que tingui l'alumnat en aquell 

dia en concret. 

 
Aquesta és la proposta de franges horàries de connexió de l'alumnat confinat: 
 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Grup A Grup B grup - classe Grup A Grup B 

8:00-

09:00h 

Organització 

d'itineraris 

Tècniques 

d'equitació 

Formació i 

orientació 

laboral 

(FOL) 

Organització 

d'itineraris 

Maniobres 

amb 

cordes 

Tècniques 

d'equitació 

Organització 

d'itineraris 

9:00-

10:00h 

Guia de 

bicicleta 

Tècniques 

d'equitació 

Formació i 

orientació 

laboral 

(FOL) 

Guia de 

muntanya 

baixa i mitjana 

Maniobres 

amb 

cordes 

Tècniques 

d'equitació 

Guia de 

bicicleta 

10:00-

10:15h  

10:15-

11:15h 

Guia de 

bicicleta 

Guia 

eqüestre 

Activitats de 

temps de 

lleure 

Guia de 

muntanya 

baixa i mitjana 

Maniobres 

amb 

cordes 

Guia 

eqüestre 

Guia de 

bicicleta 

11:15-

12:15h 

Guia de 

bicicleta 

Guia 

eqüestre 

Activitats de 

temps de 

lleure 

Guia de 

muntanya 

baixa i mitjana 

Maniobres 

amb 

cordes 

Guia 

eqüestre 

Guia de 

bicicleta 

12:15-

12:30h  

12:30-

13:30h 

Guia de 

bicicleta 

Guia 

eqüestre 

Activitats de 

temps de 

lleure 

Guia de 

muntanya 

baixa i mitjana 

Atenció a 

grups 

Guia 

eqüestre 

Guia de 

bicicleta 

13:30-

14:30h 
  

Tutoria 

Guia de 

muntanya 

baixa i mitjana 

Atenció a 

grups   

        

  

Franja de connexió 

    

  

Franja de treball personal 

autònom 

     

 

5.5 Concrecions pel cicle TAPDS 

Hi ha un sol grup estable que es mantindrà durant el curs 2021-2022 i està ubicat en 

un mòdul de l’institut. El tractament de les mesures serà igual que batxillerat. 
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CURS -
NIVELL -

GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

que 
intervenen 

(amb 
mesures 

de 
seguretat) 

Personal 
d’atenció 

educativa que 

intervé 
puntualment en 

aquest grup 
(amb mesures 

de seguretat): 
professorat 
especialista 

ESPAI 
estable 

d’aquest 
grup 

TAPSD 

 
30+1 

NJOL 

NROD 
CMOL  Aula taller 

Per determinar 

      

 
En cas de confinament d’alumnat 
 

En la situació de confinament d'un/a alumne/a hi ha haurà una primera franja de 

connexió, on alumnat i professorat interactuaran, i una segona franja on l'alumnat, 

de forma autònoma, haurà de treballar els continguts prèviament enunciats. Aquest 

procediment es repetirà per cada mòdul professional que tingui l'alumnat en aquell 

dia en concret. 

5.6 Concrecions pel PTT 

CURS -

NIVELL -
GRUP 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

que 
intervenen 

(amb 
mesures 

de 
seguretat) 

Personal 
d’atenció 

educativa que 

intervé 
puntualment en 

aquest grup 
(amb mesures 

de seguretat): 
professorat 
especialista 

ESPAI 
estable 

d’aquest 
grup 

PTT 8 ACAS   
Casa de la 
cultura 
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5.7 Organització de la modalitat híbrida 

Aquest curs amb el pla de vacunació no es preveu el format híbrid i s’aposta per la 

presencialitat del 100%. De totes maneres, en el cas que s’hagués d’activar 

l’organització seria com la que es va dur a terme el curs passat. 

El model d’educació híbrida ha de donar resposta a la disminució del risc de 

contagis per covid-19 i al manteniment de l’activitat lectiva. En el disseny d’aquesta 

modalitat el centre ha valorat l’eficàcia i equilibri en l’accés a la formació presencial, 

la preservació de la qualitat educativa en totes les matèries i l'eficiència 

organitzativa. S’ha definit un model de gestió del temps ordenat i clar que garanteixi 

la continuïtat de les activitats i del procés d’aprenentatge. 

Batxillerat 

La proposta del model híbrid pel batxillerat contempla l’alternança de presencialitat i 

classes telemàtiques. El model de presencialitat del 50% és el següent: 

 
 

Exemple de dues setmanes 

2 
2n BAT 

3 
1r BAT 

4 
2n BAT 

5 
1r BAT 

6 
2n BAT 

9 
1r BAT 

10 
2n BAT 

11 
1r BAT 

12 
2n BAT 

13 
1r BAT 

 

Tenint en compte l’horari de treball de l’alumnat, des d’inici de curs, ja es preveuen 

unes hores de classes sincròniques i que estan ressaltades de color gris en cas de 

confinament. En el model híbrid, s’activa, doncs, el treball interactiu durant les 

franges grises, en el qual es requereix la interacció entre alumnat i professorat a 

través del teletreball.  

La segona hora es preveu el treball asincrònic, on l’alumnat es gestiona el temps de 

manera autònoma. Els dies presencials permeten aclarir dubtes.  
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Es mantenen les tutories de grup, de manera telemàtica o presencial. 

Cada tutoria individual ha de mantenir el contacte i seguiment amb el seu alumnat.  

Treball de recerca 

La data de presentació del treball de recerca de l’alumnat de 2n de batxillerat, està 

encara per determinar. 

La defensa del treball de recerca està previst fer-la en horari de tarda, com 

normalment ja es fa. 

Aspectes a tenir en compte de les presentacions del treball de recerca:  

Presentacions presencials a la tarda 

● Hora i aula assignada per a cada presentació 

● Organització del servei de neteja. 

● Reforçar les mesures preventives durant la presentació: desinfecció de l’espai 

a cada sessió, mascareta, distància de seguretat entre els membres del tribunal i 

l’alumnat, control d’entrada als accessos al centre 

● Espais on el professorat pugui dinar mantenint les mesures de seguretat. 

 

Presentacions telemàtiques en cas de confinament de l’alumnat: 

● L’alumnat pot escollir fer-ho telemàticament el mateix dia o fer-ho presencial 

més endavant. 

 
Proves escrites en format presencial  
 
S’ha de preveure com es durà a terme en cas que hi hagi confinaments. 
 
 
Cicle Formatiu: CAFEMN  
 
En el cas del CAFEMN els dies de presencialitat es mantindran dilluns i divendres ja 

que es fan activitats a l’aire lliure i amb el grup partit. El dimecres la presencialitat es 

durà a terme amb mig grup, alternant cada setmana la meitat del grup. Els dimarts i 

dijous es farà treball telemàtic.  

Els exàmens i les proves avaluables es faran sempre en presencialitat.  

Es mantenen les tutories de grup, en format online o presencial. 

Cada tutoria individual ha de mantenir el contacte i seguiment amb el seu alumnat.  
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Distribució 
setmanal  

BTT/HIP/ 
ORG IT. 

 GUIA BAIXA MUNTANYA 
1/2 grup alternant 
presència 

 
BTT/HIP/ 
ORG IT. 

 
 
Cicle Formatiu: TAPDS  
 
En el cas del TAPSD els dies de presencialitat s’alternaran amb els de treball 
telemàtic (en gris) segons el següent model:  
 

Exemple de dues setmanes 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

     

     

 

Aspectes a tenir en compte 
 
 
Consideracions alumnat:   
 
L’assistència és obligatòria en totes les sessions lectives presencials i telemàtiques. 

El professorat controlarà l'assistència amb el programa de faltes de l’institut. 

L’alumnat ha de justificar les faltes d’assistència a les sessions telemàtiques igual 

que ha de fer-ho en les sessions presencials. 

No s’acceptarà que l’alumnat participi de la classe virtual amb la càmera del seu 

dispositiu desactivada, tret que estigui justificat. La “presencialitat” en imatge és 

obligatòria. 

L’actitud i el comportament exigible en modalitat telemàtica és el mateix que en una 

classe presencial al centre. 
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La normativa de convivència recollida a les NOFC està completament vigent en tota 

l’activitat educativa del centre, tant si es desenvolupa en modalitat presencial com 

telemàtica. 

 
Consideracions professorat: 
 

Assegurar que els horaris de treball dels docents incorporen de manera equilibrada 

l’ensenyament presencial i el virtual. 

Comprovar que tot el professorat  disposa de les eines i els equipaments necessaris 

per fer ensenyament virtual i que el centre ofereix l’espai per fer l’activitat telemàtica 

docent. 

Detectar les necessitats formatives i de recursos del professorat en matèria de 

competència digital i facilitar la seva participació en les activitats formatives 

proposades pel mateix institut i pel Departament. 

Facilitar l’accés del professorat a la documentació i a les orientacions elaborades pel 

Departament d’Educació en matèria de protecció de dades i drets d’imatge i en 

matèria de ciberseguretat. 

Avaluar periòdicament el seguiment del funcionament del model híbrid i/o en línia, 

per tal de prendre decisions, millorar i reconduir situacions. 

6. Vigilàncies 

L’hora d’esbarjo, les entrades i sortides al centre i a les aules (en cas d’absència del 

professorat);  les vigilàncies són un aspecte a tenir en compte pel bon funcionament 

i assistència a l’alumnat. Per aquest motiu es procurarà, si la disponibilitat d’hores 

del professorat ho permet, el següent: 

 

- Vigilàncies al pati: es faran de manera que a cada zona hi hagi professorat de 

l’equip docent de l’alumnat que ocupa aquella zona. 

 

- Vigilàncies durant les hores de classe: es preveu que hi hagi 3 professors de 

guàrdia cada hora. Es situaran al passadís corresponent al seu nivell. 
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- *El professorat que estigui de guàrdia a les 8:00 haurà de vigilar les entrades. Cinc 

minuts abans, cada professor/a es situarà a l’accés corresponent al seu nivell 

d’ESO.  

- A batxillerat, en el cas que falti professorat d’alguna matèria l’alumnat es podrà 

quedar a l’aula per estudiar, repassar o fer deures. Es tracta d’un grup bombolla i 

s’hauran de mantenir les mesures de protecció vigents, mascareta i ventilació. No hi 

haurà professorat de guàrdia. L’alumnat que vulgui sortir a fora ho podrà fer signant 

a consergeria. Aquest procediment serà revisable en cas que hi hagi alguna 

disfunció. 

7. Relació amb la comunitat educativa  

Els canals de comunicació amb l’alumnat i les famílies seran bidireccionals, 

s’establiran a l’inici de curs i seran vàlids durant el confinament. 

 

Les reunions han de servir per  transmetre informació i facilitar l’anàlisi i la presa de 

decisions compartida. 

 CANAL 
PERIODICITAT A 

L'INSTITUT 

PERIODICITAT EN 

CONFINAMENT 

Sessions de 

consell escolar 
Telemàtica 

Mínim una per cada 

trimestre 
 

Institut-famílies 
Reunió inici curs 

Web i correu 
Un cop al mes Un cop al mes 

Tutor-famílies Correu/ telèfon/Meet 

Mínim 1/any 

Sempre que sigui 

necessari 

Mínim 1/quinzenal 

Sempre que sigui 

necessari. 

Tutor-alumnat 
Tutoria (grup classe) 

Correu (individual) 

Setmanalment 

En cas necessari 

Setmanalment 

Mínim 1/quinzenal 

La primera a l’inici del 

confinament. 

Professorat- 

alumnat 

Classroom 

Correu/whatsapp 

Setmanalment 

En cas necessari 

Setmanalment 

En cas necessari 
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Entre professorat 
Reunions  

Correu 

Setmanalment 

En cas necessari 

Setmanalment 

En cas necessari 

 

La primera setmana de setembre, es preveu dotar al professorat nou d’una adreça 

de correu corporativa. De la mateixa manera, la primera setmana de classe, es 

facilitarà a l’alumnat de 1r d’ESO, 1r de batxillerat i l’alumnat nouvingut d’altres 

nivells d’una adreça de correu corporativa. Els tutors comprovaran que la resta de 

l’alumnat recordi la contrasenya de la seva adreça electrònica corporativa. 

La difusió i informació del pla d’organització a les famílies es durà a terme a través 

de les reunions d’inici de curs, web i correu electrònic.  

 

Plataforma de comunicació iEduca 

El curs 21-22 s’implementarà la plataforma iEduca. Un nou sistema de comunicació i 

gestió intracentre i de comunicació amb les famílies. 

8. Pla de neteja  

Es disposa del següent Pla de neteja i desinfecció adaptat en funció dels diferents 

espais i la seva ocupació i concurrència. Aquest pla s’ha elaborat a partir del 

document de Salut i la llista de comprovació de l’annex 2 del Pla d’actuació en el 

marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut i s’ha tingut en compte 

el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, maig  2021, on diu que la desinfecció dels espais només és necessària  

 

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre 

portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de 

contagi per la còvid-19, es segueix la recomanació que el mateix alumnat col·labori 

en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar 

l’espai, ja sigui en la seva aula ordinària i quan estigui utilitzant un espai que no és el 

del seu grup estable. També es tindrà en compte la ventilació constant dels espais. 

 

S’utilitzen només els desinfectants apropiats i amb mesura. La neteja es farà de 

forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 
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desinfectants. En la taula següent es detallen els desinfectants amb els que hi ha  

evidència que els coronavirus s’inactiven per contacte, i que es consideren 

homologats per la desinfecció del centre. 

 

 

Producte desinfectant Preparació Dosis i procés desinfecció 

Desinfectant superfícies 1: 
DISSOLUCIÓ HIPOCLORIT 
DE SODI 0,1% 

La solució d’hipoclorit de sodi 
es pot preparar amb 20 mL 

d’un lleixiu habitual que té una 
concentració al voltant del 5%, 
barrejant 20 mL de lleixiu en 1 
litre d’aigua 

Contacte amb una solució 
d’hipoclorit de sodi al 0,1% 
durant 5 minuts 

Desinfectant superfícies 2: 
DISSOLUCIÓ AMB AMONIS 
QUATERNARIS. 

Diluir (2 taps en 5 litres)  

Aplicar el producte amb una 
baieta o pal de fregar neta 

sobre la superfície a 
desinfectar 

Alcohol etílic entre el 62-71%.  

Es pot obtenir directament o a 
partir de l’alcohol etílic habitual 
que és del 96 %, barrejant 70 
ml de l’alcohol amb 30 ml aigua 

(s’obté un alcohol del 69%) o 
bé barrejant 5 parts de l'alcohol 
etílic de 96º amb 2 part d'aigua 
(s’obté un alcohol del 70,6 %)  

Per a la desinfecció del 

material informàtic (teclat, 
telèfons, botoneres...) es 
poden utilitzar tovalloletes 
impregnades amb alcohol de 
70% o un drap net o paper 

humitejat amb alcohol de 70%. 

Gel Hidroalcohòlic 

Producte segons les 
recomanacions de la OMS: 

• Etanol al 96% o  Alcohol 
isopropílico al 99,8%  
• Peròxid d’hidrogen al 3% 
• Glicerol al 98% 

• Aigua destil·lada estèril  

Pur per la desinfecció de mans. 

 

S’ha tingut en compte que cal fer neteja i desinfecció per part de l’alumnat cada 

vegada que s’utilitzin els espais de grups no estables i aules específiques, espais 

multi activitats, sales de reunions amb reunions successives. També s’ha tingut en 

compte la ventilació tant important com la neteja en especial on hi ha presència 

continuada de persones. 

La ventilació és una de les mesures efectives per prevenir la propagació del virus 

SARS-CoV-2. És una mesura important de prevenció de la malaltia, perquè redueix 

la concentració del virus en cas de presència de persones infectades. Es pot veure 

als annexos les orientacions sobre ventilació als centres educatius. 
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Per totes les aules s’han dissenyat uns KITS de Desinfecció que consten del 

següent material: 

 

 

 

KIT de Desinfecció Covid-19 

-Caixa plàstic 

-Bobina Paper  

-Gel Hidroalcohòlic 

-Desinfectant de superfícies 

-Alcohol 70% 

-Instruccions i registre d'ús 

 

Aquest és el pla de neteja elaborat tenint en compte les recomanacions de salut, on 

s’indiquen les freqüències, els responsables, i els processos.  

 

En cas de detecció d’un cas de la còvid-19 d’un membre de la comunitat educativa, 

es contactarà amb l’Empresa de neteja perquè faci una desinfecció dels espais que 

podrien estar contaminats. 

 

Es senyalitzaran degudament les zones de pas així com s’indicarà que cal utilitzar 

obligatòriament mascareta en tots els espais del centre excepte quan s’estigui amb 

el grup de convivència estable. 
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+ = ventilació  = neteja i desinfecció    

 
Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament 

≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanal 

Comentaris 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS (AULES ORDINÀRIES, AULES ESPECÍFIQUES, PASSADISSOS, I 

OFICINES) 

Ventilació de 

l’espai  
   

+ 

(Professorat) 
 

Mínim 10 minuts 

3 vegades/dia 

Desinfecció de 

mans 
   

 

Alumnes, 

PAS  i 

professorat 

 
Gel 

Hidroalcohòlic 

Lavabos, espais 

multi activitats,  

(departaments, 

sala professors, 

tallers, sales de 

reunions, 

oficines) zones 

d’elevada 

freqüència de pas 

i recepció, etc 

   

 

Personal 

neteja 

 

Desinfectant de 

superfícies 

 

Mobiliari personal 

o alumne, 

mobiliari aula, 

material aula, 

Laboratoris 

(veure Annex 1), 

vestuaris, aules 

tecnologia, 

música, aules 

informàtica, etc  

 

Personal 

neteja 

 

Alumnes i 

professorat 

 

   
Desinfectant de 

superfícies. 

Manetes i poms 

de portes i 

finestres   

   

 

Personal 

neteja 

 

Desinfectant de 

superfícies. 

Baranes i 

passamans, 
   

 

Personal 
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d’escales i 

ascensors   

neteja 

Superfície de 

taulells i 

mostradors   

   
 

PAS 

 

Cadires i bancs  

Especialment en 

les zones que 

contacten amb 

les mans  

   

 

Alumnes, 

PAS  i 

professorat 

 

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina   

   

 

Personal 

neteja 

 

Aixetes    

 

Personal 

neteja 

 

Botoneres dels 

ascensors  
   

 

Personal 

neteja 

 

 

Ordinadors, 

sobretot teclats i 

ratolins 

   

 

Alumnes, 

PAS  i 

professorat 

 

Telèfons i 

comandaments a 

distància    

   

 

Personal 

neteja 

 

Interruptors 

d’aparell 

electrònics  

   

 

Personal 

neteja 

 

Fotocopiadores    

 

Personal 

neteja 
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També es tindran en compte com a parts integrades al pla de neteja els Protocol de 

neteja d’instruments de l’aula de música, el Protocol de neteja utillatge de laboratori, 

el Protocol de neteja d’ordinadors, el Protocol de neteja de material d’educació física 

i CAFEMN i la gestió dels residus (Veure ANNEX 1). 

9. Extraescolars  

El darrer curs es van iniciar les gestions per accedir al Pla Català de l’Esport. Es 

programaran activitats extraescolars de l’àmbit esportiu i de teatre, amb les 

adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, 

d’acord amb el pla sectorial vigent. Es preveuen que s’iniciïn la segona quinzena 

d’octubre. 

10. Activitats complementàries  

El Servei comunitari es farà a tercer d’ESO, seguint l’estructura de l’any anterior, 

dintre de la matèria de Cultura i Valors ètics. A causa de la Covid19, s’adoptaran 

mesures de prevenció relacionades amb l’ús de la mascareta i el distanciament que 

marca el Departament de Salut. Es valorarà la continuïtat d’algunes de les 

col·laboracions amb entitats que treballen amb població de risc com ara les 

residències o les escoles. En aquest sentit es prioritzaran les activitats que es 

realitzen a l’exterior. 

 

Per una altra banda, està previst donar continuïtat al projecte COACH, amb el 

format del curs 20-21 i replantejant alguns punts del projecte. L’assessorament 

extern per part de la Fundació Arae s’haurà de dur a terme de forma virtual o amb 

l’ús de mascareta si convé fer-ho presencialment puntualment al llarg del curs.  

 

Pel que fa a la resta d’activitats complementàries previstes a la programació 

anual, com ara sortides amb autocar, amb pernoctació o no, activitats properes al 

centre, tallers amb formador extern, es programaran amb les adaptacions que 

calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla 

sectorial vigent. 
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11. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de 

coordinació i govern  

En la mesura que es pugui les reunions es faran en modalitat telemàtica i les que es 

facin presencials es tindran en compte les mesures preventives. 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ 
FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/TE

MPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació 

Presencial 

(si s’escau per 

videoconferència) 

Dues per setmana 

Equip docent de 1r Coordinació 
Presencial o 

videoconferència 

Quinzenal -Dimecres 

tarda 

Equip docent de 2n Coordinació 
Presencial o 

videoconferència 

Quinzenal -Dimecres 

tarda 

Equip docent de 3r Coordinació 
Presencial o 

videoconferència 

Quinzenal -Dimecres 

tarda 

Equip docent de 4t Coordinació 
Presencial o 

videoconferència 

Quinzenal -Dimecres 

tarda 

Equip docent de 

batxillerat 
Coordinació 

Presencial o 

videoconferència 

Quinzenal o 

mensual-Dimecres 

tarda 

Equip docent grup 

Arrel 
Coordinació 

Presencial o 

videoconferència 
Una per setmana 

Tutors de nivell Coordinació Presencial Una per setmana 

Coordinadors de 

nivell 
Coordinació Presencial Una per setmana 

Coordinadors FP Coordinació Presencial Una per setmana 

Comissió de 

convivència 
Coordinació Presencial Una per setmana 



Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2021-2022)      
 

48 

Comissió 

pedagògica 
Planificació Presencial Una per setmana 

Departaments 

didàctics 

Planificació/Coordin

ació 

Presencial o 

videoconferència 

Quinzenal-Dimecres 

tarda 

Professorat  
Coordinació 

optatives/projectes 

Presencial o 

videoconferència 

Una per setmana  

(complementària) 

CAD/SIEI Coordinació  Presencial 
Una per setmana-

Dilluns 

12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible 

cas de covid-19  

Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de fer-se 

responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, les 

famílies han de signar una declaració responsable (vegeu als annexos la 

declaració responsable) a través de la qual: 

 fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb 

el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin 

ser necessàries en cada moment;  

 es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas 

que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat 

en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 

centre educatiu, per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes, s’adjunta als 

annexos. La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al 

centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  

 

Els centres disposem de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si 

un alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es 

considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al 

centre. 
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Si es detecta una sospita amb els símptomes compatibles amb la covid-19 es 

seguirà el protocol que es descriu a continuació: 

 

 S’extremaran les mesures de protecció de l’alumne/a i del professor/a 

acompanyant, aquests disposaran d’equips d’autoprotecció (mascaretes, gel 

hidroalcohòlic, …) i s’esperaran en un espai habilitat fins que el vingui a 

buscar la família. Mentrestant el tutor o un membre de l’equip directiu trucarà 

a la família perquè el vinguin a buscar.  

 Es farà una valoració del cas amb la família i es demanarà quan sigui 

necessari que el portin al CAP.  

 El centre es posarà en contacte amb la infermera coordinadora de la covid-19 

(o a l’inrevés) i ens informarà dels passos a seguir. 

 

RECO referent de l’institut Lourdes Tuneu del CAP Centelles 

 

Esquema en  a seguir en cas de detecció de casos a l’institut: 

GESTIÓ DE CASOS

Actuació inicial

Un o diversos 
símptomes 
compatibles

S’aïlla a l’alumne/a a un 
espai ventilat i es posa 
mascareta quirúrgica. Serà 
desinfectat i retolat quan 
s’hagi fet servir.

Signes de 
gravetat ?

NO SÍ

Avís telefònic a la família per a 
recollida (si és menor)
Família: contacte amb el CAP de 
referència de la persona amb 
símptomes per concertar cita en 
<24 hores

Trucada al 112
Avís telefònic a la 
família
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CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLED

E REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR-LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIALS 

ESO  
Despatx sala de 
guàrdies 

Docent del grup 
estable que està 
de guàrdia. 

Tutor/a o un 

membre de 
l’equip directiu. 
 

Direcció 

BATXILLERAT 
CFGM 

Despatx sala de 
guàrdies 

Docent del grup 
estable que està 
de guàrdia. 

 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip directiu. 

Direcció 

CFGM GMTNLL 
Aula adjacent a 
l'aula taller 

Docent del grup 
estable que està 
de guàrdia. 

Tutor/a o un 
membre de 
l’equip directiu. 

Direcció 

 

Els canvis més significatius pel que fa a la gestió de casos als centres respecte al 

curs passat venen marcats per la vacunació i pel fet d'haver passat o no la malaltia, 

per tant les novetats afecten especialment els alumnes a partir dels 12 anys. 

 

Davant la detecció d'un cas positiu, s’ha establert un circuit diferenciat segons si els 

alumnes i professionals dels centres estan immunitzats o no immunitzats: 

No immunitzats: 

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

2. No tenen la pauta de vacunació completa. 

Immunitzats: 

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). 
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3. Han passat la covid-19 fa més de 6 mesos i tenen subministrada una dosi fa 

≥ 14 dies, independentment del tipus de vacuna. 

 

El centre educatiu donarà les indicacions en funció del grup al qual pertany cada 

alumne/a:  

Alumnat no immunitzat: se’ls dona la carta informativa A (veure als annexos) en 

la qual s’indica que cal iniciar la quarantena de 10 dies a partir. Es farà prova 

diagnòstica (preferentment PCR) entre els dies 4 i 6. A la carta s’especificarà el lloc, 

dia i hora de la prova diagnòstica que seran facilitats pel RECO.  

Caldrà assegurar que tots els infants /adolescents menors de 16 anys disposen 

d’una autorització signada per la mare, pare o tutor/a. El professorat no 

immunitzat que forma part del GCE també inicia quarantena i s’haurà de fer la 

prova diagnòstica seguint les mateixes indicacions. 

 

Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat que està 

immunitzat: es genera automàticament la petició de test d’antigen ràpid (TAR) per 

anar a la farmàcia. El centre educatiu lliura carta informativa B (veure als annexos) 

a l’alumnat immunitzat. Alumnat i professorat han d’acudir el més aviat possible (en 

horari no lectiu) a la farmàcia (qualsevol de les farmàcies que participen al Programa 

de TAR supervisat a les OF, a Centelles és la Farmàcia Mataró i la Farmàcia Feliu) i 

no han de fer quarantena. Mostrant la targeta sanitària a la farmàcia es podran fer la 

prova TAR i descarregar el resultat  La Meva Salut. 

 

Si és necessari, el RECO pot generar manualment peticions de TAR 

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). 

 

Es consideraran contactes estrets tots els membres del GCE que hagin tingut 

contacte amb el cas positiu des de les 48 hores abans de l’inici dels símptomes o 

des del dia de realització de la prova diagnòstica (que ha estat positiva) si es tracta 

d’un cas sense símptomes.  
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Qualsevol alumne/a o professor/a que sigui contacte i iniciï símptomes en aquest 

període s’ha de posar en contacte amb el seu CAP de referència. 

Farmàcies participants Test d’antígens ràpid 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona  

Adreçat a les i els alumnes d’ESO, Batxillerat, FP i altres ensenyaments de 12 a 18 

anys i al professorat d’Educació Primària que estigui immunitzat (que hagin rebut la 

pauta de vacunació completa o que hagin passat la Covid en els darrers 6 mesos). 

 

Nom farmàcia 
telèfon adreça 

Codi 
postal 

Municipi 

L. MIMO CALLIS 938442514 Crta. DE RIBES 31 08591 AIGUAFREDA 

I. FELIU TORRENT 938810182 SOCOS 2 08540 CENTELLES 

R. MATARO 
REIXACH 

938831084 SANT JOSEP 40 08540 CENTELLES 

G. MATARO 
REIXACH 

938820059 DEL PONT 15 08550 
HOSTALETS DE 
BALENYÀ, ELS 

 

 

 

 

 

https://www.farmaceuticonline.com/author/collegioficialdefarmaceuticsdebarcelona/
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ANNEXOS 

 

 Neteja dels espais i materials específics 

 Horari d’atenció educativa (E. B.) (PAE) 

 Recomanacions organització de l’aula d’acollida curs 21-22 

 Orientacions sobre ventilació als centres educatius 

 Declaració responsable 

 Declaració responsable majors de 18 anys 

 Full de simptomatologia compatible amb la covid-19 

 Autorització per duar a terme les proves diagnòstiques: TAR o PCR 

 Carta informativa del circuit A. Alumnes no immunitzats 

 Carta informativa del circuit B. Alumnes immunitzats 

 Declaració responsable estudiants en pràctiques al centre 

 Declaració responsable d’alumnat convivent amb vulnerables 

 Certificat per a la realització d’un test d’antígens (TAR) en una farmàcia. 

 Personal del centre educatiu 
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NETEJA DELS ESPAIS I MATERIALS ESPECÍFICS 

 

La neteja i desinfecció de les aules seria igual a la de qualsevol aula ordinària. 

 

Protocol de neteja d’instruments de l’aula de música 

En entrar a l’aula es desinfecten les mans i també en sortir. 

Cal tenir en compte que a l’aula només hi entrem dues professores que ens 

responsabilitzem de la desinfecció dels instruments i taules juntament amb 

l’equip de desinfecció. 

 

Instruments de placa: a cada canvi de classe caldrà desinfectar les baquetes i 

les taules. Per a fer això la classe acabarà 10 minuts abans. La farem amb 

l’ajuda de dos alumnes encarregats de cada classe. Els instruments només els 

hauran de manipular els dos encarregats de cada classe que els trauran a 

primera hora del matí i la darrera classe els dos encarregats que els guardaran. 

 

Ukeleles: només els utilizaran els alumnes de 4t d’ESO a l’optativa. Cada alumne 

tindrà el seu instrument assignat. El nom el posarem penjat amb una etiqueta a la 

funda de l’instrument. 

 

Piano: només el tocaran les dues professores i en el cas que puntualment el 

toqui algun alumne es desinfectarà el teclat en acabar la classe. 

 

 

Protocol de neteja del laboratori 

 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

- Interruptors (aparell electrònic) 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

- Taulells i taules 

- Cadires i tamborets 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins (material electrònic) 
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- Grapadores i altres utensilis d’oficina 

- Comandaments a distància (material electrònic) 

- Aixetes i piques 

-Les aixetes, piques, taulells, taules, cadires, tamborets, manetes i poms de portes 

es podrien netejar amb una solució d’hipoclorit de sodi al 0,1%.  

- El material electrònic amb un drap humit d’alcohol propílic 70º. 

 

-Neteja i desinfecció del material de laboratori 

Material de vidre i plàstic d’us comú: gots de precipitats, pipetes, tubs d’assaigs, 

erlenmeyers, matrassos aforats, comptagotes, termòmetres, plaques de petri... 

Contacte amb una solució d’hipoclorit de sodi al 0,1% durant 5 minuts. 

La solució d’hipoclorit de sodi es pot preparar amb 20 mL d’un lleixiu habitual que té 

una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 mL de lleixiu en 1 litre d’aigua . 

Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar 

durant uns 5 minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

Material d’acer i plàstic que no pot tractar-se amb lleixiu: pipums, peres de goma, 

gradetes, tisores, pinces, agulles emmanegades, bisturís,..... Es freguen amb un 

drap o paper humit amb alcohol propílic 70º . 

Microscopis i lupes binoculars: Com si fossin material d’acer que no pot tractar-se 

amb lleixiu. 

Netejar amb un drap o paper impregnat amb alcohol propílic 70º amb molta cura. 

 

 

Protocol de neteja d’ordinadors 

 

Abans de cada ús utilitzar gel hidroalcohòlic. Netejar amb un drap o paper impregnat 

amb alcohol propílic 70º amb molta cura. 

 

 

Protocol de neteja de material d’educació física i CAFEMN 
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Abans de cada ús utilitzar gel hidroalcohòlic. Netejar el material no electrònic amb 

un paper d’un sol ús i desinfectant de superfícies. El material electrònic, netejar amb 

un drap o paper impregnat amb alcohol propílic 70º amb molta cura. 

 

Protocol de neteja de material del cicle formatiu TAPDS 

Pendent 

 

 

 

La gestió dels residus 

 

Es seguiran els protocols habituals. S’utilitzaran papereres amb tapa pel paper que 

s’utilitza amb desinfectant de superfícies i alcohol 70º. Es gestionaran com a residus 

de rebuig. En el supòsit d’un cas de còvid-19 es gestionaran com a residus altament 

contaminats biològicament per part de l’empresa de neteja. 
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 HORARI E. B. (PAE) 

Data d’actualització 2/10/20 

ESTER DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENCRES 

8,00-9,00      

9,00-10,00      

PATI      

10,15-11,15      

11,15-12,15      

PATI      

12,30.13,30      

13,30-14,30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

RECOMANACIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES AULES D’ACOLLIDA EN EL 

MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19 / CURS 2021-2022 

 

Aquest document té com a finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres 

educatius i orientar-los en la presa de decisions per preparar el nou curs escolar pel que fa 

a l’organització i gestió de l’aula d’acollida d’acord amb els criteris exposats en el Pla 

d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia del 

Departament d’Educació1. 

 

Alumnat 

Com a mesura i suport addicional adreçat a atendre les necessitats específiques de 

l’alumnat nouvingut, recordeu que l’aula d’acollida únicament atendrà l’alumnat de 

nacionalitat estrangera que s'incorpora per primera vegada al sistema educatiu, a 

partir de cicle mitjà de primària, en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, 

quan s'hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos i procedeix d'àmbits lingüístics i 

culturals molt allunyats del català.  

 

Organització de grups estables 

La planificació general dels grups d’alumnes que assisteixen a l’aula d’acollida s’hauria 

d’ajustar als criteris habituals d’organització del centre. Caldria, però, ser molt curosos que 

els agrupaments d’alumnes siguin estables durant tot un trimestre o durant tot el curs, 

per tal d’identificar amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi. Tenint en compte que l’aula 

d’acollida s’entén com un marc de treball obert i com un espai d’agrupament flexible, caldria 

considerar les orientacions següents: 

▪ Organitzar agrupaments d’aula d’acollida que es mantinguin estables durant 

un trimestre i durant franges horàries, prioritzant una atenció intensiva per a 

l’alumnat nouvingut incorporat al centre. Una possibilitat organitzativa de l’horari 

d’atenció a l’alumnat pot vehicular-se concentrant-la bé per franges horàries 

compactades, bé per jornades diàries. 

▪ Agrupar alumnat procedent de diferents nivells educatius sempre que aquests 

agrupaments es mantinguin estables el màxim d’hores i provinguin de pocs grups 

d’aula ordinària. 

▪ Garantir que l’alumnat atès a l’aula d’acollida formi part, com a màxim, de dos 

grups estables: un a l’aula d’acollida i un altre a l’aula ordinària corresponent. 

                                                           
1 Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Generalitat de 

Catalunya. Departament d’Educació i Departament de Salut. Agost de 2021. 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf


 

 
 

 

 

 

▪ Revisar l’atenció horària a l’aula d’acollida un cop finalitzat el trimestre per tal de 

generar nous grups estables durant el trimestre següent. 

▪ Prioritzar, a l’aula d’acollida, agrupaments d’un màxim de 12 o 15 alumnes tenint 

en compte que l’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en 

la distribució de l’alumnat, el compliment de les mesures de seguretat establertes.  

 

Tutor o tutora de l’aula d’acollida 

Convé que els responsables de l'aula d'acollida tinguin experiència docent i domini de les 

tecnologies de la informació i la comunicació. Haurien de ser, preferentment, persones amb 

destinació definitiva al centre i que tinguin acreditat el perfil d'immersió i suport lingüístic. 

D'entre aquests docents, el director o directora del centre ha de nomenar-ne un tutor o 

tutora responsable; a més, si cal, s'ha de preveure un assessorament i un pla de formació 

específic2 per al docent que intervingui en aquesta aula. 

Els professionals dels serveis educatius que fan assessorament (ELIC) poden entrar als 

centres i a les aules, sempre mantenint la distància física recomanada, portant mascareta i 

aplicant les mesures d’higiene i prevenció. 

Cal garantir que el tutor o la tutora de l’aula d’acollida sigui l’únic docent que intervingui en 

els diferents grups d’aula d’acollida atesos. També es pot proposar la presència del tutor o 

tutora de l’aula d’acollida per exercir codocència a l’aula ordinària, sempre tenint en compte 

les mesures de seguretat necessàries. 

 

Espai referent. Higiene i seguretat 

Cal que el centre educatiu identifiqui tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes 

estables i es recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Per tant, cal 

garantir un espai de referència per a l’alumnat de l’aula d’acollida, si s’opta per aquest 

model i no pel model de suport a l’aula.  

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de 

l’alumnat, el compliment de les mesures de seguretat establertes. 

El centre educatiu ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció 

adaptada a les característiques del centre. Per tant, cal garantir que l’espai destinat a 

l’aula d’acollida es pugui ventilar, com a mínim, abans de l’entrada i la sortida dels 

alumnes i 3 vegades més al llarg del dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 

                                                           
2 El Departament d’Educació ofereix una proposta formativa relacionada amb l’atenció a l’alumnat d’origen 

estranger que té com a objectiu proporcionar recursos i estratègies d’intervenció docent sobre el procés 
d’acollida, l’adquisició de la llengua i l’accés al currículum ordinari de l’alumnat nouvingut que s’incorpora als 
centres educatius catalans. Podeu consultar més informació sobre aquesta proposta formativa en aquest enllaç. 

 

https://projectes.xtec.cat/acollidasuport/formacio/


 

 
 

 

 

 

 

Organització de l’activitat a l’aula 

Per tal de treballar d’una manera preventiva i poder canviar d’escenari amb una certa 

immediatesa, caldrà considerar, en el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun 

moment del curs, hipotètics escenaris de virtualitat d’una part del temps lectiu, o de tot, 

en algun agrupament d’alumnes o en tot el centre. 

Amb els aprenentatges adquirits durant el curs 2020-2021, aquests serien alguns dels 

aspectes que caldrà tenir en compte: 

▪ Mantenir l’ús de recursos i tasques digitals, com més interactius millor, durant 

l’ensenyament presencial. Caldria garantir que l’alumnat de l’aula d’acollida disposarà 

d’eines i recursos tecnològics tant al centre educatiu com a casa. 

 ▪ Generar itineraris d’aprenentatge personalitzat (seqüències didàctiques setmanals 

que incorporin el treball de totes les habilitats lingüístiques) que es basin en un 

aprenentatge autònom guiat a distància, de manera que, en cas d’un possible confinament, 

tant el rol de l’alumnat com el del docent quedin clarament definits. 

▪ Preveure i planificar possibles sessions en línia amb l’alumnat nouvingut tenint en 

compte que el temps que s’hi destini hauria de ser menor al de les sessions presencials, 

donat que els recursos comunicatius no són els mateixos i que la interacció espontània amb 

l’alumnat no és fàcil. El experts suggereixen no estendre’s més enllà dels 20 minuts a 

primària i dels 30 a secundària3. 

 

Comunicació amb les famílies 

Els pares i mares o tutors legals dels alumnes que assisteixen a l’aula d’acollida (o que 

reben un suport extraordinari) han de rebre informació de les mesures adoptades i recollides 

en el pla d’organització de centre en relació amb la prevenció i control de la COVID-194. 

Caldria, si és el cas, garantir que aquests pares i mares o tutors han entès la informació que 

els centres els facilita.  

 

 

Mònica Pereña i Pérez 

Sub-directora general de Plurilingüisme 

 

                                                           
3 Trobareu orientacions per planificar possibles escenaris d'aprenentatge en el document Orientacions per a la 

personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge en diferents escenaris educatius. Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Educació. Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.  
4 Trobareu informació adreçada a les famílies Escola Segura del Departament d’Educació. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/recursos/documentacio-families-escola/
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Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el 
marc de la covid-19 

El mes de juliol de 2020 es va publicar el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia, un document conjunt dels departaments de Salut i 
Educació que establia les bases per tal que el curs 2020-2021 es pogués reprendre amb les 
màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres 
educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una 
educació de qualitat. S’hi definia l’escola com un entorn segur, amb el risc mínim assumible, 
través de les mesures proposades: grups de convivència i socialització molt estable, 
distanciament físic, higiene de mans, ús de la mascareta, control de símptomes i neteja, 
desinfecció i ventilació. 

A l’octubre de 2020 l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC, i 
l’Associació Mesura van publicar la Guia para ventilación en aulas i el Departament 
d’Educació, conjuntament amb el de Salut, van elaborar les Orientacions sobre ventilació en 
els centres educatius en el marc de la covid-19, publicades el 5 de novembre de 2020.  

Després, l’11 de desembre IDAEA-CSIC i Mesura publiquen l’ampliació de l’estudi Guia para 
ventilación en aulas, i que es recull a Annexo. Guia de ventilación. Casos prácticos. 

Des del Departament d’Educació s’han fet diferents avaluacions, en què s’han mesurat les 
renovacions d’aire per hora, i que confirmen que, de manera general, la ventilació natural 
permet assolir les condicions adequades als centres educatius. Aquests estudis permeten 
extreure un seguit de consells i recomanacions, aplicables a la resta de centres educatius.  

A partir d’aquesta nova informació el Departament d’Educació, en coordinació amb el 
Departament de Salut, amplia i complementa amb aquest document les recomanacions 
de ventilació als centres educatius.  

Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural 

- Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta 
ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, 
convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre 
si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es renovi 
amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el màxim d’hores 
possibles. 

- De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les 
finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o 
obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les 
portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre 
l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://www.csic.es/sites/default/files/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic-mesura.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201105-orientacions-ventilacio-centres.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201105-orientacions-ventilacio-centres.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Guia_para_ventilacion_en_aulas_CSIC_v4.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Guia_para_ventilacion_en_aulas_CSIC_v4.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Anexo_Guia_de_ventilacion_CASOS_PRACTICOS.pdf
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- El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 
ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim 
una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.  

- Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 

- És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, 
durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula buida 
i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i que la 
velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega 
tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal 
escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a 
mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les 
aules com a mínim 30 minuts. 

- Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 
minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per 
millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat. 

- Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls 
prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els 
aparells de ventilació han d’estar orientats cap el sostre.  

- Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el 
RITE i disposen d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais. Un cop comprovat 
pel personal tècnic que la instal·lació funciona correctament, la seva posada en 
funcionament assegura la renovació de l’aire i, per tant, no és necessària l’obertura de 
finestres.  

- Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui 
continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 
centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.  

- En el cas de les llars d’infants es recomana obrir les finestres per ventilar l’aula 
durant 5 minuts cada 30 minuts d’activitat.  

- Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és 
diferent. Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran i el 
risc de contagi és més elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a terme a 
l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es mantingui 
l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i finestres obertes.  



 

 3/3 

 

- Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin 
oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire és 
recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen ventilació 
natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes. 

- Menjadors. Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el moment 
de menjar no s’usa mascareta, per la qual cosa també s’hi recomana una ventilació 
màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera continuada.  

 

Altres casuístiques 

En aquells casos que no es pugui aconseguir una ventilació adequada tal com s’indica en 
aquest document, el centre s’ha d’adreçar als serveis territorials als quals pertanyi, que ho 
derivaran a la unitat competent.  

La instal·lació de solucions alternatives requereixen d'una valoració necessària per part del 
personal tècnic del Departament d'Educació per garantir una correcta efectivitat de la 
mesura. Només el Departament d’Educació, a través del personal tècnic, ha d’avaluar les 
mesures per comprovar la renovació de l’aire, i si escau, implantar solucions alternatives que 
complementin la ventilació natural. 

 

11 de gener de 2021 

 

Aquest document és susceptible de ser modificat per noves aportacions tècniques i nous 
coneixements en aquest àmbit. 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 

Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

Nom de l’alumne/a Curs 

Declaro, responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 10 dies i en aquest moment:

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que el meu fill/a acudirà al centre amb mascareta, excepte si l’ús de la mascareta té alguna contraindicació per a ell/a
(persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si soles o que tenen alteracions de
conducta que en facin inviable l’ús).

4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.

5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar,
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
 

Informació addicional sobre aquest tractament: http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
Lloc i data 

Signatura 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres 
ensenyaments)

________________________________________

-19 a fi de complir 

.

Dades personals

Nom de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport

Centre educatiu Curs

Declaro, responsablement:

1. Que durant els darrers 10 dies i en aquest moment:

 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós.

 No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

 No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que no pateixo cap de les malalties següents: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.

 Malalties cardíaques greus.

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors).

 Diabetis mal controlada.

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre 

l’activitat escolar: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.

 Malalties cardíaques greus.

 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors).

 Diabetis mal controlada.

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que acudiré al centre amb mascareta, excepte si l’ús de la mascareta té alguna contraindicació per a mi (persones amb 
problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si soles o que tenen alteracions de conducta que en 
facin inviable l’ús).

4. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre.

5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar, 
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu , 

signo la present declaració de responsabilitat. 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid
amb l’acció educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web 
del Departament d'Educació
Informació addicional sobre aquest tractament al web

Lloc i data

Signatura 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Annex 1. Llista de comprovació de símptomes per a les famílies 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una 

creu quins d'aquests símptomes presenta: 

 Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC) 

 Mal de coll** 

 Refredat nasal** 

 Tos 

 Dificultat per respirar 

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea 

 Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu 

quins d'aquests símptomes presenta: 

 Febre o febrícula 

 Tos seca 

 Dificultat per respirar 

 Falta d'olfacte i/o de gust 

 Mal de coll 

 Mal de cap 

 Vòmits i diarrees 

 Fatiga 

 Pèrdua de gana 

 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura 

 Refredat nasal 

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us 

poseu en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En 

l'horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb 

el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 

infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha 

febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les 

persones i el context epidemiològic del moment. 

                                                 
1 Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 



 

  
 

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la 
covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022 
 

 Dades de l’alumne/a 

 Nom i cognoms  _______________________________________________________________ 

 Data de naixement ___/___/___  Codi de la TSI (targeta sanitària individual) ________________ 

 Nom del centre escolar __________________________________________________________ 

 Curs escolar __________________________________________________________________ 

 Equip d’Atenció Primària de referència (EAP) ________________________________________ 

Benvolgudes famílies, 

Comença un nou curs escolar amb la pandèmia encara present, però amb l’experiència del curs 
passat que va ser molt positiva. El compliment de les mesures el darrer any escolar va permetre que 
es pogués seguir el curs la gran major part del temps de forma presencial, amb un percentatge de 
menys del 6 % de contagis entre alumnes i professionals i amb una presencialitat durant tots els dies 
lectius major del 94 % (el dia amb més alumnes i docents confinats va ser el 31/10/2020, amb un 5,7 
% d’alumnes confinats i un 1,8 % de docents, de manera que el 95,1 % de grups de convivència 
estable van seguir fent la seva activitat amb normalitat). 

S’ha fet una gran tasca per fer dels centres educatius un entorn segur i així va quedar demostrat el 
curs passat. Ara bé, a les escoles sabem que continuarà havent-hi casos de covid-19 i que també 
caldrà fer aïllaments i quarantenes. Per poder controlar la situació, és essencial comptar amb la 
implicació de les famílies i seguir escrupolosament les instruccions, aplicant totes les mesures de 
prevenció (també a les entrades i sortides dels centres) i fent bé aquests períodes de confinament 
preventiu quan calgui. 

Aquests aïllaments i quarantenes es fan per poder tallar les cadenes de transmissió i són cabdals per 
evitar que la malaltia s’estengui. També és important que els contactes estrets d’un cas confirmat es 
facin una PCR o un test ràpid, perquè això ens permet detectar casos asimptomàtics i tallar altres 
cadenes de transmissió. 

Les indicacions d’aïllament i quarantena són les següents: 

 Els casos confirmats, encara que siguin asimptomàtics, han de fer aïllament a casa durant 10 

dies i, en tot cas, abans d’anar a l’escola han d’estar 3 dies sense símptomes. 

 Els contactes estrets no immunitzats (que no tinguin la pauta de vacunació completa i que 

no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos) han de fer quarantena durant 10 dies, 

perquè és el període d’incubació del virus. Se’ls farà un prova diagnòstica (probablement 

PCR) entre els dies 4 i 6. Independentment que la prova sigui negativa, la quarantena 

s’haurà de mantenir els 10 dies, perquè una prova negativa no descarta que la malaltia es 

desenvolupi més tard. 

 Els contactes estrets immunitzats (amb pauta de vacunació completa i/o que hagin passat la 

covid-19 –amb una prova diagnòstica que ho confirmi– en els darrers 6 mesos) estaran 

exempts de fer el període de quarantena, però sí que se’ls indicarà la realització d’una 

prova diagnòstica (test d’antigens ràpid o TAR). 

Com cada any, serà freqüent que hi hagi infants amb febre o altres símptomes compatibles amb la 
covid-19. Quan sigui així, caldrà anar al CAP, on s’indicarà la necessitat de fer o no una prova. Si es 
fa una prova diagnòstica (PCR o test d’antígens), el cas sospitós i els germans o germanes que vagin 
a l’escola (la mateixa o una altra) s’han de quedar a casa en espera del resultat. La resta de 
companys de la classe del cas sospitós i de la classe dels germans o germanes, han de seguir fent 
vida normal i han d’acudir amb normalitat a l’escola o institut. La direcció del centre educatiu indicarà 



 

  
 

quan han de deixar d’anar a classe els infants i joves no immunitzats que siguin contactes estrets i 
fins a quina data. La presa de mostres dels companys i professionals que hagin estat contactes 
estrets del cas es farà en punts diferents i moments diferents en funció de si són persones 
immunitzades o no i segons l’edat i/o nivell educatiu. Des de la direcció del centre es donarà a les 
famílies tota la informació necessària. El resultat de les proves es comunicarà a través de La Meva 
Salut i per SMS i telefònicament, en cas que el resultat sigui positiu.  

En algun cas pot ser necessari fer cribratges a tot un centre escolar, tant sigui per acumulació de 
casos positius, com per una alta incidència de la malaltia a la zona.  

Per aquest motiu, us demanem la vostra autorització per poder fer una prova diagnòstica al vostre fill 
o filla (mitjançant l’obtenció d’una mostra del nas amb un bastonet). En cas de ser menors 
emancipats i/o adolescents capaços de 16 anys o més, el menor haurà de donar personalment el seu 
consentiment. Si no es fa la prova caldrà mantenir igualment la quarantena domiciliària durant 10 dies 
si està indicada. Els pares, mares o tutors o els joves a partir de 16 anys, es reserven el dret de 
modificar l’autorització o denegar una prova concreta. 

Us demanem també que empleneu en el requadre corresponent les vostres dades, el telèfon o 
telèfons de contacte als quals voleu que contactem amb vosaltres i que ens autoritzeu a fer 
aquests enviaments. Així mateix, tots els resultats, tant positius com negatius, quedaran publicats a 
la història clínica del vostre fill o filla i els podeu consultar a través de La Meva Salut. Si encara no 
disposeu de l’aplicació de La Meva Salut us recomanem que us hi doneu d’alta a través del següent 
enllaç: https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t. 

Finalment, us informem que per tal de gestionar el control i la gestió dels casos i contactes en l’àmbit 
escolar, entre Educació i Salut es compartiran les dades identificatives i de resultats de les proves 
practicades, d’acord amb la normativa de protecció de dades. 

Us agraïm per endavant la col·laboració. 

Dades del pare/mare/tutor o tutora legal o alumne/a major de 16 anys 

Nom i cognoms _______________________________________________________________ 

Telèfon/s de contacte on comunicar els resultats:   _______________       _________________ 

        Autoritzo l’enviament del resultat negatiu via SMS. 

        Autoritzo la realització de la PCR / tests d’antígens. 

        No autoritzo la realització de la PCR / tests d’antígens. 

        Ja ha/he passat la malaltia (PCR o TAR positiu) Data: ____/_____/____ 

Observacions  ________________________________________________________________ 

 
 

Lloc i data   Signatura del pare, mare o tutor/a o 
alumne/a de més 16 anys o més 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el 
tractament de les vostres dades personals.  
 
Tractament: Vigilància epidemiològica.  
Responsable: Departament de Salut 
Finalitat: L'intercanvi d’informació sanitària i vigilància epidemiològica a través de la comunicació entre la xarxa assistencial de 
Catalunya i els serveis de vigilància epidemiològica, amb la finalitat de recollida, anàlisi, interpretació, recerca i difusió de la 
informació relacionada amb l’aparició i l’extensió de malalties i problemes de salut i els seus determinants, per tal d’aconseguir-ne el 
control efectiu i donar una resposta ràpida davant d’alertes i emergències en salut pública. 
Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos-en al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria –Barcelona o, en format electrònic, 
mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat.   
Per a consultar informació addicional, accedir al següent enllaç: https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/ 

https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/


       

 1/2 

 

A
84

5-
V

01
-2

0
 

Carta del circuit A. Alumnes no immunitzats  

Benvolguda família, 

Us comuniquem que hi ha hagut un cas positiu de covid-19 al grup de convivència estable del 
vostre fill o filla. El vostre fill o filla caldrà que faci un període de quarantena,1 atès que és un 
contacte estret de la persona que ha donat positiu i no té la pauta de vacunació completa o no ha 
passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, i s’ha de fer una prova per fer l’estudi de casos 
(actualment s’utilitzen les proves PCR o els tests d’antígens). 

En primer lloc, us volem demanar tranquilꞏlitat i la màxima colꞏlaboració. La covid-19 és una 
malaltia lleu en infants i joves, però és molt important fer les quarantenes per tallar-ne la cadena 
de transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la comunitat. Això és especialment 
important per protegir les persones més vulnerables. 

La recollida de mostres es farà mitjançant un frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, 
indolora i innòcua que consisteix en posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals. En el 
requadre de sota s’especifiquen tots els detalls amb la indicació d’on es farà la prova.  

És important aclarir que els contactes estrets dels contactes no són contactes i, per tant, no han 
de fer cap mesura especial. És a dir, els germans d’infants o adolescents que estiguin fent 
quarantena, poden assistir a classe amb normalitat. 

Seguint els nous protocols de gestió de casos als centres educatius del curs 2021-2022, la prova 
diagnòstica s’ha de fer entre el 4è i el 6è dia. Encara que el resultat sigui negatiu, cal fer la 
quarantena durant tots els dies establerts. Amb la prova diagnòstica negativa sabem que la 
persona en aquell moment no té la malaltia però aquesta es pot desenvolupar més tard mentre 
dura el període d’incubació del virus, per això és tan important fer bé la quarantena i observar 
que no apareguin símptomes. Durant els dies de quarantena no es pot fer cap mena d’activitat 
fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents. Si apareixen símptomes, cal que 
consulteu al vostre centre d’atenció primària. 

Lloc de realització de la prova dels contactes estrets de la classe 

   La prova es fa al mateix centre educatiu        Data: _________    Hora: _______ 

   Us heu de dirigir a un punt centralitzat   

  Lloc: ______________________________________  Data: _________    Hora: _______ 

   Us heu de dirigir al vostre CAP 

Consells per fer correctament les quarantenes 

                                                 

1 Si la comunicació del cas positiu és en hores lectives, el vostre fill o filla continua l’activitat lectiva del dia al centre educatiu, 
sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop acabada 
la jornada al centre, ha d’anar directament a casa per iniciar la quarantena (no pot fer activitats extraescolars). 
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- En sortir de l’escola s’anirà directament al domicili. No es pot assistir a activitats 
extraescolars, ni a domicilis d’altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili 
habitual. 

- No es podrà sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents. 

- Caldrà evitar el contacte amb persones vulnerables. 

- En cas de contacte físic proper, especialment per a infants majors de 6 anys, és 
recomanable utilitzar mascaretes, tant la persona que està fent la quarantena com els seus 
convivents.  

- Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si és major de 
6 anys i està acompanyada, ha de portar mascareta i rentar-se les mans de manera 
freqüent, especialment, abans i després de sortir de la seva estança. Cal ventilar bé la sala 
o cambra. 

- En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, mantenir les 
distàncies adequades i després ventilar bé l’estança. 

- Totes les persones que conviuen es rentaran les mans sovint. 

- Caldrà mantenir el domicili ben ventilat. 

- Els jocs i les joguines no s’han de compartir i cal netejar-los i desinfectar-los de manera 
adient. 

- Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les portes, 
taules, cadires, etc.). 

- Cal vigilar els símptomes i si n’apareixen contactar amb el centre d’atenció primària de 
referència. 

Data en què acaba la quarantena  
(només alumnes sense pauta de vacunació completa2 i que no han passat la covid-19 en els 
darrers 6 mesos) 

Data: __________     

L’endemà d’aquesta data el vostre fill o filla inicia les classes al centre educatiu. 

Us agraïm la vostra colꞏlaboració. 

Atentament, 

Equip directiu 

Indiqueu el lloc i data en què s'envia la carta 

                                                 

2   Es considera que les persones tenen una pauta de vacunació completa quan han passat 14 dies de la darrera dosi de 

vacuna o bé quan han passat la covid-19 i han rebut una dosi de vacuna fa almenys 14 dies. 
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Carta del circuit B. Alumnes immunitzats d’ESO i ensenyaments postobligatoris 

Benvolguda família, 

Us comuniquem que hi ha hagut un cas positiu de covid-19 al grup de convivència estable del vostre 

fill o filla. 

En primer lloc, us volem demanar tranquil·litat i la màxima col·laboració. La covid-19 és una malaltia 

lleu en infants i joves, però és molt important fer les quarantenes per tallar-ne la cadena de 

transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la comunitat. Això és especialment important 

per protegir les persones més vulnerables. 

Tot i que el vostre fill o filla és un contacte estret de la persona que ha donat positiu, com que té la 

pauta de vacunació completa1 o ha passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, no haurà de fer 

el període de quarantena. Tot i així, sí que es demana la realització d’una prova per detectar la 

covid-19: en cas de tenir símptomes cal que us poseu en contacte amb el vostre centre d’atenció 

primària. 

La recollida de mostres es farà mitjançant un frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, indolora i 

innòcua que consisteix en posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals.  

Seguint els nous protocols de gestió de casos als centres educatius del curs 2021-2022, la prova 

indicada per al vostre fill o filla és un test d’antígens que s’ha fer al més aviat possible (el termini 

màxim és de 4 dies) en una de les farmàcies2 habilitades participants. Si el resultat fos positiu, seria 

aleshores un cas confirmat de covid-19 i hauria d’iniciar un període d’aïllament de 10 dies. En cas de 

no fer-se el test en el termini màxim establert, el vostre fill o filla hauria de fer quarantena. 

És important aclarir que els contactes estrets dels contactes no són contactes i, per tant, no han de 

fer cap mesura especial. És a dir, els germans d’infants o adolescents que estiguin fent quarantena, 

poden assistir a classe amb normalitat. 

Us agraïm la vostra col·laboració. 

Atentament, 

Equip directiu 

Indiqueu el lloc i data en què s'envia la carta 

 

 
 
 
Dades per a la farmàcia que farà la prova: 
 
Nom de l’alumne/a: _________________________________________________________________ 
 

Nom del centre educatiu: _____________________________________________________________
      

Segell del centre educatiu 
 

                                                

1 Es considera que les persones tenen una pauta de vacunació completa quan han passat 14 dies de la darrera dosi de vacuna 

o bé quan han passat la covid-19 i han rebut una dosi de vacuna fa almenys 14 dies. 

2 La farmàcia es pot escollir d’entre les que hi ha a les llistes que trobareu al canal Salut, al web Escola segura del Departament 

d’Educació i al web dels col·legis farmacèutics provincials. La realització del test d’antígens no tindrà cap cost per a l’usuari. 
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Declaració responsable per a estudiants de pràctiques educatives en centres 
formadors del Departament d’Educació 

Dades personals 
Nom i cognoms de l’estudiant DNI/NIE/Passaport 

Estudi Universitat 

Centre educatiu Curs 

_________________________________________

Declaro, responsablement:

1. Que conec la situació actual de pandèmia, amb el risc que això comporta, i que compliré les mesures que el centre educatiu
estableixi en cada moment.

2. Que durant els darrers 10 dies i en aquest moment:

No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós. 

 No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

 No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia. 

3. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que no pateixo cap de les malalties següents:
● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori
● Malalties cardíaques greus
● Malalties que afecten el sistema immunitari
● Diabetis mal controlada
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus

 Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de fer les pràctiques en el
 centre formador. 
● Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori
● Malalties cardíaques greus
● Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells estudiants que necessiten tractaments

immunosupressors)
● Diabetis mal controlada
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus

4. Que em prendré la temperatura al meu domicili per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun
dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré i ho comunicaré al centre educatiu, així com a la institució formadora
i a les autoritats sanitàries.

5. Que conec l’obligació d’informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu , 

signo la present declaració de responsabilitat.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid-19 a fi de complir 
amb l’acció educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada.
Legitimació: Missió d’interès públic o exercici de poders públics.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web 
del Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament al web

Lloc i data 

Signatura de l’estudiant

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/personal-centres-departament
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R/N: 20885/ED000202

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes i/o convivents vulnerables

Dades personals

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI, NIE o passaport

Nom de l’alumne/a Curs 

Declaro, responsablement:

1. Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties que el/la fa vulnerable davant la covid-19 i que he 
valorat amb el seu metge/essa o pediatre/a la no idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

2. Que en l’entorn convivent del meu fill/a hi ha alguna persona amb malalties que la fa vulnerable davant
la covid-19.

3. Que em comprometo a entregar al centre educatiu, en breu, la prescripció mèdica per justificar la no
assistència del meu fill/a al centre.

I, perquè així consti, als efectes de la no consideració d’absentisme del meu fill/a, signo aquesta declaració

de responsabilitat.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid-19 a fi de complir amb 
l’acció educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les 

vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del 
Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament al web

Lloc i data

Signatura 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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R/N: 20885/ED00255

Certificat per a la realització d’un test d’antígens (TAR) en una farmàcia. 
Personal del centre educatiu

Dades del centre

Codi del centre Nom del centre

Nom del director/a o titular

Dades del/de la professional

Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport

Certifico: 

 Que aquest/a professional presta serveis en el centre que dirigeixo.

 Que ha estat contacte estret d’un cas positiu de covid-19 dins de l’entorn educatiu.

Seguint les directrius del Departament de Salut, se li ha de fer un test d’antígens al més aviat possible (el termini màxim és de 4 
dies) en una de les farmàcies habilitades.

Lloc i data

Signatura del/de la director/a del centre
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