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PLA DE 
SEGURETAT

GUIA RÀPIDA

CURS 20/21

Aquest Pla de seguretat és un resum del Pla d’organització 
per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia que podeu 
consultar àmpliament a través de l’enllaç de la nostra web. 

- L’aprenentatge als centres educatius ha 
de poder continuar amb la màxima 
normalitat, seguint les instruccions 
sanitàries, i garantint la funció social de 
l’educació.

- L’Institut ha de ser un entorn segur, amb 
el risc mínim assumible.

- En aquest sentit, caldrà que tota la 
comunitat educativa ens involucrem i 
comprometem per a garantir els dos 
grans pilars per fer front la pandèmia: les 
mesures de protecció i la traçabilitat. 
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OBJECTIU DEL PLA

Reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant 
l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre, la 
correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una 
educació de qualitat. 

Educar en la responsabilitat i la col·laboració de tota la comunitat 
educativa serà imprescindible per poder fer front a l’avenç dels contagis. 
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En el disseny d’aquest pla d’actuació educativa, l’Equip Directiu de l’Institut 
Leonardo ha volgut prioritzar l’acollida emocional del nostre alumnat I la 
seguretat en la presencialitat del curs 20/21.

La tornada a l’institut de manera presencial no vol dir que aquest serà un curs 
normal. La “nova normalitat” només tornarà a ser possible quan hi hagi 
l’existència d’una vacuna universal. 

Per aquest motiu, la comunitat educativa haurà d’incorporar  una sèrie de 
mesures de prevenció de contagi a la seva quotidianitat. Els adolescents,  com 
a part essencial de la nostra comunitat educativa, han d’assumir les seves 
responsabilitats socials i col·lectives dins l’àmbit educatiu. 

Aplicant les mesures higièniques i preventives estem protegint-nos i protegint 
als altres.



MESURES INDIVIDUALS



MESURES INDIVIDUALS

Distància

L’organització de l’espai de 
l’aula d’un grup estable ha 
d’assegurar, en la distribució de 
l’alumnat, una distància 
interpersonal mínima d’1,5 
metres.

DISMINUCIÓ RATIOS I DISTRIBUCIÓ ESPAI AULES
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DISMINUCIÓ DE RATIOS CONFIGURACIÓ DE GRUPS ESTABLES

Per aconseguir grups estables reduïts l’Equip Directiu de l’institut Leonardo da Vinci ha optat per la 
compactació trimestral de les matèries que configuren el currículum de l’alumnat. Els grups estables tenen un 
tutor o tutora i un espai referent.

Criteris per a la configuració de grups estables

● El nombre d’alumnat del grup natural existent de cada nivell educatiu

● Que la seva composició es pugui mantenir al llarg de tot el curs. Els alumnes del grup estable seran sempre els 
mateixos durant el curs 2020-21.

● De naturalesa heterogènia, que contemplin la diversitat entre l’alumnat, no agrupats per nivells 
d’aprenentatge.

● Mantenir junt l’alumnat en el màxim d’horari i d’activitats al llarg de la jornada lectiva tant a l’aula com al pati

● Que romangui, de manera general, el màxim de temps possible en el mateix espai físic. 
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RENTAT DE MANS

Es requerirà el rentat de mans: 
● A l’arribada i a la sortida del centre 

educatiu, 
● Abans i després dels àpats, 
● Abans i després d’anar al WC, 
● Abans i després de les diferents 

activitats (també de la sortida al 
pati). 



RENTAT DE MANS

L’elevat nombre d’alumnes del nostre centre ens fa optar 
per l’ús molt freqüent de gel hidroalcohòlic ja que no és 
viable el rentat només amb aigua i sabó amb l’assiduïdat 
prevista seguint la normativa. 

És per això que hem instal·lat diferents punts estratègics 
amb dispensadors electrònics de gel hidroalcohòlic per 
poder garantir la desinfecció requerida.

A més, tant l’alumnat com el professorat també disposaran 
de gel hidroalcohòlic dins de les aules per tal d’assegurar 
el rentat de mans assidu imprescindible durant la jornada 
lectiva.



UTILITZACIÓ DE LAVABOS

Els lavabos són un punt conflictiu per prevenir els contagis. Per tant, les 
normes d’utilització seran molt restrictives i focalitzaran bona part de la 
neteja i desinfecció del centre. 

Per aquesta raó, els lavabos restaran oberts tota la jornada lectiva però 
amb restriccions d’ús, pautats per uns horaris fixos que s’organitzaran amb 
l’objectiu de mantenir els grups estables.

Quan hi hagi una emergència, la coordinació de guàrdies se’n farà càrrec i 
obrirà i/o gestionarà la necessitat per impedir el contacte entre grups 
estables. 
Durant l’hora del pati s’obriran els lavabos del menjador i també del 
poliesportiu i després es tancaran durant les classes lectives.
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L’objectiu és impedir aglomeracions,  però 
davant l’elevat nombre d’alumnat, cal que 
la comunitat educativa es conscienciÏ que 
es tracta d’un lloc on la contaminació del 
virus és factible i on s’hauran extremar les 
precaucions higièniques.

Quan plogui els grups romandran a l’aula.

SEGUIR LES NORMES I INSTRUCCIONS DEL PROFESSORAT ENS AJUDARÀ A 
ATURAR ELS CONTAGIS. 



MASCARETA

Cal integrar l’ús de la mascareta 
com una acció de responsabilitat 
ciutadana: “Em protegeixo i 
protegeixo als altres”. Els 
adolescents han de començar a 
assumir responsabilitats socials i 
col·lectives dins l’àmbit educatiu.

L’alumnat ha de portar la 
mascareta posada des de casa 
obligatòriament.



TIPUS DE MASCARETES

Les mascaretes que recomanem són 
les quirúrgiques o FFP2. Les de tipus 
tèxtil han d’estar homologades i poden 
servir per cobrir exteriorment les 
anteriors i augmentar la protecció. 

Aconsellem que l’alumnat no aprofiti 
per portar mascaretes amb eslògans, 
dibuixos estranys, o mascaretes tèxtils 
ofensives que fomentin situacions 
conflictives. 

EL CENTRE NO PROVEÏRÀ 
L’ALUMNAT DE MASCARETES 



MESURES COL·LECTIVES

ALTRES MESURES HIGIÈNIQUES I/O PREVENTIVES

- Formació dels observadors Covid-19 d’aula. Corresponsabilitat.

- Edifici saludable: control de la ventilació al llarg de la jornada lectiva.

- Increment de la neteja al llarg del dia en els espais comuns com vestuaris, lavabos i portes.

- Entrades i sortides esglaonades i amb fluxos de circulació diferents.

- Sectorització dels espais del pati.

- Forfait cantina esmorzar. Menjador per grups estables.

- Evitar les aglomeracions i l’acompanyament físic de l’alumnat a les entrades i sortides del 
centre per part de les famílies.



CORRESPONSABILITAT 

Tota la comunitat educativa haurà de prendre consciència de la necessària 
responsabilitat a l’hora d’aplicar les mesures higièniques i configurar la  
traçabilitat de la ubicació de l’alumnat al llarg de tota la jornada lectiva. 

L’ús de la mascareta és essencial per per tal de garantir la protecció individual i 
col·lectiva. 

L’ocultació de simptomatologia suposa un greu perjudici de la salut de la 
comunitat educativa i és un exercici de corresponsabilitat vetllar per al 
compliment del protocol amb la supervisió familiar. 

La negligència en aquest àmbit pot tenir conseqüències legals. 



PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre es 
realitzaran les següents actuacions: 

1. Se l’aïllarà en un espai separat d'ús individual, que serà l’infermeria del centre.

2. Es proveirà d’una mascareta quirúrgica (tant la persona que ha iniciat símptomes com a la que quedi al seu 
càrrec) en cas que porti una que no ho sigui o no estigui en perfecte estat. I se li donarà gel hidroalcohòlic 
per rentar-se les mans

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a .

4. Davant de qualsevol possible complicació, es trucarà també al 061.

5. S’informarà de la situació als Serveis Territorials (inspecció del centre) i, a través d’ells, el servei de salut 
pública.

6. La família haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 
necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran 
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. 

7. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i 
seguiment dels contactes estrets. 
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El mitjà de comunicació permanent i 
estable sera la pàgina web del centre.

En cas de confinament d’un grup, 
s’habilitarà una secció específica amb les 
informacions de major interès. També hi 
haurà penjades les graelles amb les 
tasques telemàtiques i les connexions que 
es preveuen en cada cas.

Les famílies podran conèixer i fer-ne un 
seguiment a través de la pàgina web i les 
informacions tutorials de cada grup.

En cap cas, però, es farà una 
transposició de l’horari escolar 
presencial a casa. És inviable mantenir 
el nivell d’atenció de l’alumnat i la 
convivència familiar i laboral tant de les 
famílies com del professorat. 

Canals d’informació i comunicació



REUNIONS AMB FAMÍLIES

Totes les reunions amb les famílies seran de tipus telemàtic. No hi haurà cap reunió 
presencial ni les d’inici de curs ni les individuals.

A l’hora d’establir l’horari es mantindrà l’horari habitual lectiu de 8 a 14,30h. 

Qualsevol dubte organitzatiu que es plantegi s’haurà de consultar per via telemàtica i/o 
telefònica. S’han habilitat correus específics de tutoria. 

Enviar un correu no vol dir que es pugui respondre immediatament perquè volem respectar 
l’horari laboral del professorat.
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Necessitem la vostra estreta col·laboració i ajuda per aconseguir que aquest 
curs 20/21 tingui el màxim de presencialitat i acompanyament davant un virus 
que ens ha capgirat la nostra manera de viure. 

CONEIXEMENT 
CORRESPONSABILITAT  
CONFIANÇA


