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Benvolgudes famílies i alumnat, 

A continuació us informem d’alguns aspectes que cal que tingueu en compte en l’inici 

de curs en format de preguntes freqüents. 

1.En quines condicions puc assistir presencialment al centre? 

✔ Les famílies han de comprovar que els seus fills i filles poden venir al centre sense 

símptomes compatibles amb la COVID-19. En aquest sentit, les indicacions són: 

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (no ha de tenir 

febre, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

o Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors. 

o Que no hagin estat en contacte estret amb una persona positiva confirmada o 

amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 en els 14 dies anteriors. 

o Estar al dia de totes les vacunacions del calendari del Departament de Salut. 

✔ En el cas de malalties cròniques d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de 

gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV 2, es valorarà de manera 

conjunta (família i equip mèdic de referència de l’alumne/a), les mesures que calgui 

prendre. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19, les següents: 

 

o Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori 

o Malalties cardíaques greus 

o Malalties que afecten al sistema immunitari (es requereixen 

immunodepressors) 

o Diabetis mal controlada 

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus 

o Mirar temperatura a casa. En cas de febre, no es pot accedir al centre.  

 

2.Què he de portar el primer dia de classe? 

 La declaració responsable signada per la família si és un menor d’edat o bé signada pel 

mateix alumne/a si és major d’edat. Aquest document és imprescindible per assistir al 

centre. 

 Aquest model està disponible a la web del nostre centre i s’adjunta en el correu que 

s’envia a les famílies (insramoncasas.cat) 

3.Quan he de portar mascareta? 

 La mascareta és OBLIGATÒRIA en tota la jornada escolar. 

 S’ha de venir de casa amb la mascareta posada. 

4.Haurà entrades i sortides esglaonades? 

 Sí. Al matí es deixarà un marge entre les 7.45 h i les 8.05 h per entrar de manera 

progressiva per dues portes diferents. La porta grossa de vidre, serà per tota l’ESO i la 

porta petita de serveis serà per Batxillerat i Cicle Formatiu. 

 La sortida serà esglaonada, a les 14.20 h començaran a sortir els primers grups i 

progressivament anirem pautant la sortida dels diferents grups. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Ramon Casas i Carbó 
 
 

 Es mirarà la temperatura a tot l'alumnat per accedir al centre educatiu.  

 L'accés ha de ser directe a l'aula corresponent. 

5.Com s’organitzen les entrades i sortides del pati? 

Sortida al pati amb mascareta 

 1r i 3r d’ESO: sona la música a les 10.50 h, van sortint al pati amb el mateix recorregut 

amb el que han entrat al centre, marges de 2-3 minuts esglaonats. 

 2n i 4t d’ESO: sona la música a les 10.55 h, van sortint al pati amb el mateix recorregut 

amb el que han entrat al centre, marges de 2-3 minuts esglaonats. 

 1r BAT: sona la música a les 10.55 h van sortint per la porta de serveis amb el mateix 

recorregut amb el que han entrat al centre, marges de 1-2 minuts esglaonats 

 2n BAT i Cicles: sona el timbre a les 11.00 h, van sortint per la porta de serveis amb el 

mateix recorregut amb el que han entrat al centre, marges de 1-2 minuts esglaonats. 

Entrada del pati (desinfecció de mans abans d’entrar a l’aula) 

 1r i 3r d’ESO: sona la música a les 11.20 h, tornen a les aules pel mateix recorregut per 

on han sortit, es queden a les aules al seu lloc esperant que vingui el professorat. 

 2n i 4t d’ESO: sona la música a les 11.25 h, tornen a les aules pel mateix recorregut 

per on han sortit, es queden a les aules al seu lloc esperant que vingui el professorat. 

 1r BAT: sona la música a les 11.25 h, tornen a les aules pel mateix recorregut per on 

han sortit, es queden a les aules al seu lloc esperant que vingui el professorat. 

 2n BAT i Cicles: sona el timbre a les 11.30 h, tornen a les aules pel mateix recorregut 

per on han sortit, es queden a les aules al seu lloc esperant que vingui el professorat. 

6.Com es distribueixen els alumnes de l’ESO al pati? 

 La distribució serà per nivells acadèmics en el pati sectoritzat en 4 espais. 

 No es poden barrejar alumnes de diferents nivells acadèmics i dintre d’un nivell 

acadèmic cal mantenir la distància d’1,5 metres amb alumnes que no són del grup 

classe estable habitual. 

 Els espais delimitats seran ocupats pels diferents nivells acadèmics de forma rotatòria. 

7.Hem de mantenir les distàncies dins de la classe i en els passadissos? 

 Sí. Cal mantenir distàncies de seguretat d’un 1,5 metres en els passadissos quan 

s’hagi de fer un canvi d’aula (laboratori, taller de tecnologia, educació física, 

informàtica, etc.) 

 Dins de l’aula es deixa 1 metre de separació lateral entre els alumnes d’un grup classe. 

 S'ha de romandre dins de l'aula i sempre amb mascareta.  

8.Què és un grup estable de convivència? 

 Un grup estable de convivència (GEC) és el grup classe que està junt la majoria de les 

classes de la setmana. Només canvien de grup en les optatives o bé en alguns casos 

particulars que requereixen alguna atenció més individualitzada o en petit grup. 

9.Quines mesures higièniques hem de tenir presents? 

 Abans d’entrar a l’aula de cada hora cal posar-se gel hidroalcohòlic que trobareu abans 

d’entrar-hi. 
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 Quan un grup surti de la seva aula perquè ha d’anar a fer classe en un altre espai 

(laboratori, taller de tecnologia, educació física, informàtica, dibuix, etc.) cada alumne/a 

haurà de netejar amb alcohol de 70º la taula i cadira que ha utilitzat. 

 Si un/a alumne/a ha d’anar al lavabo, ha de rentar-se correctament les mans i assecar-

se amb un assecador d’aire que s’han instal·lat en els lavabos de l’alumnat. 

10.Quines responsabilitats tenen les famílies en relació a la salut del seus fills i 

filles? 

 L’estat de salut de l’alumnat és una responsabilitat de les famílies. 

 No pot assistir al centre cap alumne/a que tingui febre. 

 Les famílies han de vetllar perquè en el cas que els seus fills i filles presentin 

símptomes compatibles amb Covid-19, avisin al centre immediatament per analitzar la 

traçabilitat dels possibles contagis amb el seu grup estable de convivència. 

 Les famílies són les responsables de comunicar amb el seu Centre de Salut per la 

gestió de les proves que es considerin pertinents. 

 En cas que en el si de les famílies hagi algun membre o membres que hagin donat 

positiu en Covid-19, s’haurà d’avisar al centre per analitzar la traçabilitat dels possibles 

contagis amb el seu grup estable de convivència, en cas que l’alumne/a pugui resultar 

positiu. 

11.Què passa si en el centre es detecta un/a alumne/a que té símptomes 

sospitosos compatibles amb la Covid-19? 

✔ Aïllar l’alumne/a en un espai específic. 

✔ L’alumne/a sospitós/a i la persona que quedi al seu càrrec (a ser possible un/a 

professor/a de l’alumne/a sospitós o bé algun membre de l’equip directiu), han de 

portar sempre la mascareta quirúrgica. 

✔ Avisar a pare/mare/ tutor/ra  legal perquè el/la vinguin a buscar (consergeria). Registrar 

qui ve a buscar a l’alumne/a, dia i hora. Us preguem que els telèfons de contacte 

que heu facilitat al centre estiguin actualitzats per poder-vos localitzar sense 

problemes. 

✔ Informar a la família que han d’evitar els contactes amb el fill o filla . La família o 

l’alumne/a, si és major d’edat, ha de contactar amb el seu Centre d’Atenció Primària 

(CAP) de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

✔ Per part del centre, informar al CAP de referència, perquè actuï seguint els protocols 

previstos. 

✔ En el cas de símptomes greus, també s’ha de trucar al 061. 

✔ Procedir a la neteja i desinfecció de l’espai on ha estat l’alumne/a sospitós/a. 

 

12.En el cas que un/a alumne/a doni positiu, quines mesures s’han de prendre? 

 

 Les autoritats sanitàries a través del/de la professional de salut de referència del centre 

establirà les pautes de traçabilitat. 

 El grup al qual pertanyi l’alumne/a haurà de fer quarantena d’uns 14 dies. 

 En el cas que l’alumne/a positiu en Covid-19 tingui germans al centre, aquests hauran 

de fer quarantena a l’espera dels resultats de la PCR però el grup al qual pertany el 

germà o germana, en principi no n’haurà de fer. En cas que hagi germans que també 

donin positiu, s’haurà de seguir el protocol de quarantena del grup estable. 
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 Les autoritats educatives seran les que determinaran finalment si en el cas que 

apareguin dos casos en dos grups estables diferents que ocupen espais diferents, 

s’hagi de tancar el centre durant 14 dies. 

 En cas de quarantena, les famílies seran avisades. 

 

13.Es controlarà la temperatura de l’alumnat a l’entrada? 

 Es mesurarà la temperatura amb termòmetres d’infrarroig a primera hora del matí. 

 En el cas que un/a alumne/a tingui febre, es trucarà a la família immediatament i se 

l’haurà de venir a buscar. (Iniciarem el protocol seguint les indicacions dels 

responsables de salut de referència) 

14.Puc sortir de l’aula entre classe i classe? 

 No. Cal evitar al màxim el contacte amb alumnat d’altres classes o nivells.  

 Només es pot sortir de l’aula si la classe següent es porta a terme en una aula 

específica (laboratori, taller, informàtica, etc.) o hi ha un canvi d’aula per optatives. 

 De la mateixa manera quan l’alumnat vagi entrant progressivament al matí ha de dirigir-

se a l’aula on farà la classe a primera hora, seure al seu lloc i no sortir de l’aula. 

15.Hi ha senyals indicatius al centre? 

 Sí. L’alumnat es trobarà amb cartells que recorden la importància de la mascareta, la 

neteja de mans i la distància entre alumnes. 

 Als passadissos haurà fletxes que indiquen les direccions de circulació pels 

passadissos. 

 A les classes haurà a la sortida cintes que avisen que no es pot sortir de l’aula entre 

classe i classe. 

16.Què passa si un/a alumne/a no segueix les indicacions sobre les mesures 

preventives de la Covid-19? 

 Si un/a alumne/a no respecta les normes establertes en relació a la Covid-19, es 

considerarà una falta greu de manera que la família serà avisada perquè vingui a 

recollir al centre el/la seu/seva fill/a. 

Equip directiu Institut Ramon Casas i Carbó  
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