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Benvolgudes famílies, 

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos del Pla d’organització que l’Institut de 

Gurb ha dissenyat pel proper curs 2020-21 seguint les instruccions dels Departaments de Salut i 

Educació, per realitzar la funció educativa en el marc de la situació actual condicionada pel 

Covid-19.  

El Pla s’ha redactat intentant conservar al màxim el projecte educatiu del centre i buscant un 

equilibri entre oferir un servei de qualitat i garantir la protecció de tots els membres de la 

comunitat educativa. Com a criteris generals, el Pla busca reduir al màxim la mobilitat de 

l’alumnat i professorat, evitar aglomeracions i educar l’alumnat per a l’adopció de mesures 

higièniques de protecció individual i col·lectiva. 

Per tal de reduir la mobilitat de l’alumnat, s’han creat grups estables per classes. De 1r a 3r, els 

grups estables compartiran totes les hores de la setmana excepte les de la franja d’optatives (2 

hores per setmana), i a 4t la majoria d’alumnes també estaran junts totes les hores excepte en 

la franja 3 d’optatives (3 hores per setmana). En aquests moments de barreja de grups estables, 

s’organitzaran els alumnes per tal que només interactuïn amb els del seu grup i, quan això no 

sigui possible, s’utilitzarà la mascareta. 

Per tal de reduir la mobilitat del professorat i garantir la qualitat del servei, el professorat estarà 

distribuït en equips estables de nivell, que seran alhora l’equip de tutors d’aquell nivell. A tots 

els equips hi haurà representades la majoria de disciplines que s’imparteixen, fet que afavorirà 

un treball interdisciplinari entre les diferents matèries.  

La reducció de mobilitat de professorat i alumnat condiciona inevitablement el projecte 

educatiu. Tot i que s’ha intentat que l’impacte sigui mínim, hi ha dos projectes del centre que 

han quedat afectats, que són el projecte de servei comunitari intern i el projecte AICLE. Tots dos 

projectes impliquen molta mobilitat, per la qual cosa s’han hagut d’adaptar als grups estables.  

Per tal d’evitar aglomeracions, s’han establert dos punts d’accés al recinte i quatre portes 

d’accés a l’edifici. D’aquesta manera, es reduirà considerablement el nombre d’alumnes que 

utilitzaran un mateix accés simultàniament. Una altra mesura que s’adoptarà en aquest sentit 

és la instal·lació dels armariets personals de l’alumnat dins les aules de grup estable per evitar 

aglomeracions en els passadissos. També s’establirà un sistema de custòdia dels espais comuns 

com són lavabos i despatxos per poder garantir la traçabilitat en tot moment, i es distribuiran 

els espais d’esbarjo entre els diferents nivells educatius per tal d’evitar al màxim el contacte 

entre alumnes de diferents grups estables.  

Les mesures higièniques que es treballaran amb l’alumnat són el manteniment de la distància 

de seguretat, l’ús de la mascareta en espais comuns i la desinfecció. Caldrà que alumnat i 

professorat es desinfectin les mans abans d’accedir a qualsevol espai, desinfectin l’espai al sortir 

en cas que aquest hagi de ser utilitzat per un altre grup estable, i desinfectin les eines i material 

comú que hagin utilitzat. La neteja de passadissos anirà a càrrec del personal de consergeria, i 

la neteja de lavabos la realitzarà el personal de neteja.  
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El transport escolar es mantindrà. La normativa que s’hi aplicarà és la que queda regulada pel 

transport públic de viatgers: l’ús de la mascareta és obligatori i no hi ha límits de distància i 

aforaments.  

El Pla d’actuació per a l’obertura del centre el proper mes de setembre es pot consultar a la 

pàgina web del centre, on també trobareu altres informacions pràctiques de cara a l’inici del 

proper curs, que es concretaran més durant els primers dies de setembre. Recomanem que 

consulteu la pàgina web i estigueu atents als canals de comunicació habituals del centre, que 

s’utilitzaran per informar de les possibles novetats que apareguin i de la modificació, si s’escau, 

de les mesures presentades.  

Comptem amb la vostra col·laboració en la prevenció i detecció de possibles casos de Covid-19, 

i l’agraïm per endavant. Cal que, entre tots, fem de l’Institut de Gurb un centre obert, segur i de 

qualitat.  

Aprofitem per desitjar-vos un molt bon estiu.   

Cordialment, 

 

Equip directiu 


