
Pla d’actuació curs 2020-21
en el marc de la pandèmia COVID-19

Institut Les Vinyes



1. Mesures organitzatives i 

pedagògiques  COVID



seguretat
dur a terme d’una manera segura i 

confortable

salut
reduir la transmissió i millorar la 

traçabilitat

equitat
afavorir la presencialitat per reduir 

desigualtat de col·lectius vulnerables

vigència
marc adaptable si canvia el context 

epidemiològic
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Grups de convivència estables

Reducció de ràtio professorat/alumnat

Reducció del professorat que passa per cada grup

Oferta d’optatives que respecten els grups de convivència estable

Grups
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Les reunions amb els tutors o tutores es farà de manera telefònica o per videotrucada  

En cas de necessitat imperiosa de venir al centre caldrà demanar cita prèvia

Cal evitar les aglomeracions de famílies a les afores del centre per això les entrades i 

sortides són esglaonades

Atenció a les famílies
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2. Mesures higièniques 

COVID
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Mascareta obligatòria en tot moment per alumnat i professorat. 

Higiene de mans

Seguretat i higiene
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Arribada
Tornada del 

pati

11:45

Sortida
Abans del 

pati

11:15

*Al canvi d’aula, després d’EF i WC

PRESA DE 
TEMPERATURA

8:15 1r i 3r ESO
8:25 2n i 4t ESO

14:35 1r i 3r ESO
14:45 2n i 4t ESO



Fluxes de circulació per evitar aglomeracions                    3r d’ESO
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Circulació de l’alumnat de 4t
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Circulació de l’alumnat de 1r
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Circulació de l’alumnat de 2n

13



L’alumnat esmorzarà a l’aula durant els 10’ abans del començament del pati

Es baixarà la mascareta

Assegut/da a la seva cadira sense transitar per l’aula

Caldrà portar aigua de casa, les fonts estan clausurades

Portal l’esmorzar en un recipient reutilitzable (carmanyola, tupperware)

Esmorzar
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Sectorització del pati 

3rC

3rA

3rB

4tB 4tA

1rA

1rB

2nA 2nB

2nC

PATI

MUNTANYA MAR



Mascareta 

obligatòria en tot 

moment

Mantenir la 

distància 

interpersonal

Sala de professorat
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Ús del gel 

hidroalcohòlic

Office fora de 

servei (cafetera, 

microones i nevera)



Increment neteja
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Ordinadors, sobretot 
teclats i 
ratolins,telèfons

després de cada ús 
personal

Lavabos i aules 
específiques

després del pati i a la tarda.

Taules
cada cop que s’abandoni 
una aula específica

Manetes i poms de 
portes i finestres

a l’hora del pati (conserge) i 

a la tarda (personal neteja).

Un mínim de tres 
vegades al dia.

Ventilació de 
l’espai



3. Gestió de Casos Covid-19



Algoritme de gestió del cas
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