
BENVINGUTS AL MILÀ
CURS 2018-2019PLA ACTUACIÓ COVID-19 DE L’INSTITUT MILÀ  

Les recomanacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i seran modificades si la situació epidemiològica així ho requerís 

                                     



DATA ACTUALITZACIÓ CONTINGUT ACTUALITZAT

setembre de 2021 Primer document curs 21-22



ABANS D’ACCEDIR A L’INSTITUT….
➔ Cap persona pot accedir al centre amb una T>37,5 °C, ni haver-la reduït amb antitèrmics.
➔ Tothom més gran de 6 anys ha d’entrar amb la mascareta ben posada.
➔ És recomanable portar la mascareta identificada i una de recanvi, així com un pot
       individual de gel hidroalcohòlic. 
L’alumnat ha de portar una ampolla d'aigua identificada que guardarà a la motxilla.

➔ No es podrà accedir amb patinet dins del recinte. 
➔ No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes

El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt 
habituals en infants i només s’haurien de considerar 
símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o 
altres manifestacions de la llista. . La variant delta causa, amb 
més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia 
i cefalea.



DINS DE L’INSTITUT…...mesures de prevenció
➔ És obligatori l’ús de la mascareta cobrint el nas i la boca, a qualsevol espai de l’institut.
➔ Cal evitar aglomeracions i mantenir la distància física de seguretat (1,5m). A l’institut s’hi 

circula sempre per la dreta.
➔ Cal rentar-se les mans sovint amb gel hidroalcohòlic (a l’entrada, la sortida, abans i després 

d’anar al WC, d’esmorzar, de dinar i sempre que sigui necessari).
➔ Els espais sempre han d’estar ventilats (finestres i portes obertes)
➔ El contacte entre els grups/classes es veurà limitat.
➔ Senyalització dels espais.



ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES
� La porta d’accés al centre estarà tancada.

� L’alumne/a ha d’esperar a la plaça en el lloc i hora indicat, 
segons el nivell i grup classe: A, B, C, D/E. És fonamental la 
puntualitat.

� El professorat farà entrar l’alumnat, vetllarà perquè es rentin les 
mans i els acompanyarà a l’aula. 

� El mateix passarà a la sortida.



NIVELLS EDUCATIUS DISTRIBUÏTS PER PLANTES



AULES

Seguirem treballant en grup cooperatiu, 
adaptant la distribució segons l’aula i el 
mobiliari. Disposem de dues aules noves al 
soterrani.



PATI, LECTURA, ESMORZAR I LAVABO

➔ Els alumnes tindran permís per anar al lavabo de 10:45 a 11:45. Han d’anar 
al WC de la seva planta o al del pati petit, sempre respectant l’aforament.

➔ Ampliem la dinamització dels patis: escacs tots els dies de la setmana,
esports dilluns, dimecres i divendres, 
tenis de taula els dimarts i dansa urbana 
els dijous



EDUCACIÓ FÍSICA

➔ L’Educació física es farà preferentment al pati.
➔ No es poden fer servir els vestidors.
➔ S’adaptarà la intensitat de les activitats.
➔ La mascareta quan s'està fent activitat física no és obligatòria (a data de 

16/09/2020) 



MENJADOR
L’accés al menjador es farà de manera esglaonada.
El professorat acompanyarà els alumnes al menjador, caldrà que es rentin les mans i seguin en el lloc adjudicat, segons el 
grup estable al qual pertany.

14:15h 1ESO

14:25h 4ESO

14:35h 2ESO

14:45h 3ESO

14:20h 2BAT

14:30h 1BAT

No hi haurà servei de carmanyola 
per a l’alumnat de batxillerat



Què fem si un alumne/a presenta símptomes COVID-19 al centre?

� El portem a un espai separat i ventilat (zona aïllament: pati plantes)
� Contactem amb la persona de guàrdia de l’equip directiu
� La conserge pren la temperatura
� El membre de l’equip directiu avisarà la família perquè vingui a buscar el 

menor.
� Si l’alumne/a presenta símptomes greus, el membre de l’Edirectiu trucarà al 

061 i després, avisarà la família.
� Si els símptomes apareixen fora de l’institut, la família ha de contactar amb el 

seu CAP de referència i avisar per telèfon a l’institut 93 441 79 58. Les 
conserges prendran nota i ho comunicaran immediatament a la directora del 
centre.



Gestió dels casos. Protocol 2021-2022

� Seguirem les indicacions rebudes del Departament d’Educació i Departament 
de Salut del document: Gestió de casos Covid als centres educatius (3 de 
setembre de 2021) en actualització constant

https://www.edubcn.cat/comunicats_centres/20210907_Protocol_de_gestio_de_casos_covid-19_en_els_centres_educatius_per_al_curs_2021-2022.pdf
https://www.edubcn.cat/comunicats_centres/20210907_Protocol_de_gestio_de_casos_covid-19_en_els_centres_educatius_per_al_curs_2021-2022.pdf

