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Benvolgudes famílies, 
 
Us escrivim aquesta carta per explicar-vos breument el Pla d’organització del centre respecte la Covid 19. 
Primer de tot, felicitar-vos perquè, gràcies a tota la comunitat educativa, el curs passat vam aconseguir tenir 
pocs grups confinats, fet que va comportar que l’alumnat pogués aprendre i assistir al centre amb els seus 
companys i companyes. 
 
Aquest curs volem aconseguir una total presencialitat per part de tothom, per aquest motiu us demanem que 
el dilluns heu de portar signada la declaració responsable de les famílies sobre la Covid 19. També que heu 
de garantir que el vostre fill o filla vingui a l’institut amb mascareta i porti una de recanvi. Cada alumne/a 
ha de portar una bosseta per desar-la en cas que sigui necessari. 

 
Cada dia, abans de venir al centre, heu de verificar, abans d’anar a l’institut, l’estat de salut del vostre fill/a 
i  comprovar que no tingui algun dels símptomes següents:  
 

 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) 

** 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. 

 
Heu de garantir que el vostre fill o filla no vingui a l’institut si es troba en qualsevol d’aquestes situacions:  
 

 Si té qualsevol dels símptomes descrits anteriorment 

 Si estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha 
estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu) 

 Si conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 

 Si conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de di-
agnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o 
s’ha fet una PCR per a cribratge). 

 Si es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a contacte es-
tret d’alguna persona diagnosticada de covid-19. 

 
Heu de comunicar al centre si el vostre fill o filla es troba en qualsevol de les situacions anteriors. 
 
Heu d’avisar el vostre CAP si el vostre fill o filla té qualsevol símptoma o qualsevol de les situacions 
descrites anteriorment. 
 
Heu d’avisar el vostre CAP si a l’institut se li ha detectat al vostre fill o filla qualsevol símptoma dels descrits 
anteriorment. 
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Si teniu fills o filles amb malalties cròniques o d’elevada complexitat o si creieu que portar mascareta pot 
ser un problema de salut, es valorarà cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les implicacions a 
l’hora de reprendre l’educació presencial. En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la formació 
es continuarà fent, de manera personalitzada, per via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.  
 
Tornada al centre 

 
En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi requerit ingrés 
hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, l’aïllament 
s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van començar els símptomes i fins que hagin transcorregut 
com a mínim 72 hores des de la desaparició dels símptomes. 
 
Germans i germanes i/o familiars d’un cas 
 
Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la presència de símptomes 
compatibles i que està en espera dels resultats) que no estiguin vacunats i que no hagin passat la covid-19 en 
els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el 
resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.  
En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans i familiars que són contactes estrets han 
de seguir el procediment general de gestió de casos de covid-19. 
 
Novetats respecte el curs 2020-21 
 
Cal tenir present que la variant delta cursa més freqüentment que les variants anteriors amb rinorrea, 
odinofàgia i cefalea.  

Els alumnes o professionals dels centres educatius amb simptomatologia compatible amb covid-19 que hagin 
tingut una infecció confirmada amb prova diagnòstica de SARS-CoV-2 (TAR o PCR) en els 90 dies anteriors no 
s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi una alta sospita clínica que ho són.  

Les persones de l’àmbit educatiu (alumnes o professionals) que són contactes estrets i que estan 
correctament vacunades o han passat la malaltia (amb una prova diagnòstica que així ho confirmi TAR o 
PCR) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb el cas, no cal que facin quarantena (tot i que sí que 
caldrà que segueixin escrupolosament les mesures de seguretat).  

Salut Pública ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora del GCE i els identifica al programa 
CovidContacts.  

La prova diagnòstica als contactes estrets s’ha de fer tant en persones vacunades com en no vacunades:  

 Les persones vacunades i/o que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos se’ls ha de fer un TAR el 
mateix dia o l’endemà; si el resultat és negatiu, poden continuar les classes presencials i no fer qua-
rantena.  

 Les persones no vacunades o amb pauta incompleta se’ls ha de fer una PCR entre el 4t i el 6è dia i 
han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la PCR. Aquestes proves es 
poden fer en punts centralitzats, al CAP, o en els indrets on sigui més operatiu; atenció primària del 
territori és qui decideix la millor opció. 
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Canals de comunicació entre /Salut i la comunitat educativa  
 
Segurament, es faran ajustaments d’aquest procediment durant el curs escolar. L’experiència ens diu que cal 
una certa flexibilitat per incloure-hi millores i modificacions segons l’evidència científica sobre la COVID-19, 
que avança cada dia. I també en funció de la situació epidemiològica.  
 
Per això us convidem a apuntar-vos als canals de comunicació que ha establert el Departament de Salut.  
 

 La Meva Salut. Si no hi esteu donats d’alta o no ho estan els vostres fills/es, podeu fer-ho a: lameva-
salut.gencat.cat/alta . A més dels resultats de les proves, també podreu rebre SMS que siguin del 
vostre interès.  

 Canal de Telegram. Per tenir informació al dia i de fonts oficials descarregueu l’aplicació (IOS o An-
droid) i busqueu el canal /Salut Escola  

 Canal Salut. Hem obert un apartat al web perquè pugueu veure’n les darreres informacions que ani-
rem actualitzant i penjant de forma constant. canalsalut.gencat.cat/salutescola  

 Seminaris web. Periòdicament farem sessions informatives amb professionals de referència del món 
sanitari a les quals us podreu apuntar pares i mares, familiars, tutors, docents i qualsevol persona de 
la comunitat educativa. Les dates i detalls els anunciarem a través del canal de Telegram. 

 
També us volem explicar per on entren els alumnes: 
 

 ENTRADA PORTAL DE MÒDULS: 

 Aules M1, M2, M3, M4, M5 i M6 
 

 ENTRADA PRINCIPAL 

o Porta Rampa 

DT, MU, TECNO1, TALLER TONI →pujar per la rampa – entrada sala de professors 

A11, A12, Id1 i Id2 →pujar per la rampa- entrada sala professors- escales accés 2n pis 

A13 i A14 → pujar per la rampa – escales exteriors  al 2n pis (pista sud) – porta d’emergència 

A15 i A16 → pujar per la rampa – escales exteriors  al 2n pis (pista nord) – porta 

d’emergència 

Biblioteca, Info1, Info2, Lab1, Lab2 i Lab 3 → pujar per la rampa – passadís pavelló – escales 

accés 2n pis 

o Porta Escales i passadís principal 

A2, A3, A6. A7, A8, A9 → entrada rebedor principal – escales accés 1r pis 

BAR i Taller APD → entrada rebedor principal 

A1 i A5 → escales exteriors  al 1r pis (pista sud) 

A4 i A10 → escales exteriors  al 1r pis (pista nord) 

Pel que fa a l’alumnat de tarda, les entrades seran les següents. 

CFGM APD 

 M5 i M6: Porta Principal, rampa, passadís del gimnàs i entrada a mòduls. 

 Taller APD:  Porta Principal, rampa. 
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CFGM SMX 

 Primer  

o (Aula 12):  Rampa de porta principal rampa que hi ha a la dreta, passar per davant del pave-

lló, entrada al vestíbul de davant de la sala de professors i escales cap al pis superior 

o (INFO-1):  Porta principal, rampa pati , entrada davant sala professors i pujar al primer pis pel 

costat dret de la sala de professors. 

 Segon 

o (Aula INFO-2): Porta principal, rampa pati, entrada davant sala professors i pujar al primer pis 

pel costat dret de la sala de professors. 

 CFGS DAM 
  

 Primer (Aula 5): Porta principal, Hall i escales (segon pis) 

 Segon (Aula 5): Porta principal, Hall i escales (segon pis) 

 


