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Mesures covid-19



Presentació del Pla d’actuació 

del curs 2020-2021



- Ús de la mascareta obligatori, sempre i tothom

(a excepció i mentre no s’indiqui el contrari, a la part 
pràctica de la classe d’educació física)



- Desinfecció aules específiques i material 
compartit

La neteja dels instruments o material utilitzat es realitzarà per 
part de l’alumnat i sota la supervisió dels docents, dins del 
conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a 
terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la 
prevenció de contagi per la covid- 19



- Papereres amb pedal, desinfectant i paper a tots els 
espais



- Distància de seguretat



- Material propi sempre que sigui possible



- Cal venir de casa vestit amb xandall o roba 
esportiva per educació física



- Higiene de mans: 

totes les aules tindran dispensador de solució 
hidroalcòlica



- Fonts tancades, caldrà portar aigua de casa o 
comprar-la a la cantina



- Ordinadors o tauletes propis

Prestacions dispositiu digital i 
preguntes freqüents.

https://agora.xtec.cat/insrocagrossa/wp-content/uploads/usu1281/2020/07/Prestacions-i-FAQS-ordinador.pdf
https://agora.xtec.cat/insrocagrossa/wp-content/uploads/usu1281/2020/07/Prestacions-i-FAQS-ordinador.pdf


- Declaració responsable famílies



- Declaració responsable famílies

Dilluns 14 de setembre l’alumnat ha de portar la 
declaració responsable signada pels tutors 
legals

En cas de no tenir opció d’imprimir-lo, el mateix 
dilluns li entregarà el tutor o tutora

Dimarts 15 de setembre no podrà accedir al 
centre l’alumnat que no hagi entregat la 
declaració responsable





- Declaració responsable famílies

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 anterior



- Entrades i sortides

Segons l’aula on tingui classe ehauran d’entrar a l’institut 
per una porta o una altra. Dilluns a la presentació tothom 
accedirà per la porta principal del carrer Rosa Sensat i 
s’explicarà per quina porta entren cada dia



- Entrades i sortides senyalització dins de l’edifici





- Obertura del centre i de les aules 

De 8.05 a 8.15 h



- Ventilació d’aules 
● Cada hora es ventilarà com a mínim obrint les 

finestres i la porta els primers 5’ i els últims 5’



- Neteja de taules 

En finalitzar les classes a última hora, cada alumne 
neteja la seva taula i puja la cadira



- Distribució d’aules

● Soterrani de taller: 2ns de batxillerat i 4t d’ESO D 
● Semisoterrani: 4ts d’ESO A, B i C
● Planta baixa: 1rs d’ESO
● 1a planta: 2ns d’ESO i 1rs de batxillerat
● 2a planta: 3rs d’ESO



- Aules especials: 
○ A primera hora del matí i després de pati, 

cada alumne entrarà per la porta que 
correspongui seguint el flux establert

○ Desplaçament entre aules entre classes, 
acompanyats per docent de l’aula o espai 
especial (excepte batxillerat)



- Vestidors: només per anar a lavabo o per canviar 
samarreta

- No es poden dutxar ni deixar objectes
- Màxim 5 persones al mateix temps



- Lavabos: màxim 2 persones

Sempre demanar clau a consergeria o permís docent de 
guàrdia de passadís

Rentar-se les mans abans i després



- Lavabos 

● A les 11 del matí es farà una neteja extra dels lavabos 



- Espai zona d’aïllament 



- Alumnat expulsat de l’aula per una falta greu

L’alumnat amb falta tipificada com a greu, després de passar per la 
sala de professorat per informar de la falta, el professorat de 
guàrdia l’acompanyarà al porxo de l’institut

El professorat de guàrdia, prèvia comunicació a direcció, que 
iniciarà la incoació de l’expedient, comunicarà al tutor o la tutora 
legal que l’ha de venir a recollir o autoritzar que abandoni el 
centre



- Modificació de la gestió dels retards

Alumnat d’ESO que hagi entrat tard a 1ª hora entre les 8.15 i 
les 8:40:

○ Romandrà al pati, en un espai determinat, sota 
responsabilitat del professor de guàrdia fins que comenci la 
2a. hora de classe. Se li imputarà com a retard.

○ El TIS, li farà fer tasques del taller de Gestió del temps 
durant aquesta 1ª hora.

○ Direcció atendrà els casos més greus.

 



- Modificació de la gestió dels retards

L’alumnat d’ESO que no hagi entrat al centre fins les 8:40 h, només 
podrà accedir al centre durant els darrers cinc minuts de cada 
esbarjo:

○ El professorat de guàrdia de porta de pati ho anotarà a la 
carpeta de retards.

○ El TIS, durant el segon pati farà tasques del taller de Gestió 
del temps a la Biblioteca amb els alumnes que entrin amb 
retard al final del primer pati.



- Modificació de la gestió dels retards

L’alumnat de batxillerat i de cicles formatius que no hagi entrat 
a les 8.15 h, ja no podrà accedir al centre fins al final del 1r 
pati (a excepció de si porten un justuficant oficial que podran 
accedir en el moment que el presentin)



- Patis

Rotació cada primer dia de mes, en sentit de les agulles 
del rellotge



- Patis en cas de pluja

● L’alumnat romandrà a l’aula amb un docent



- Servei de cantina
● Tothom podrà comprar seguint el flux establert
● Només podrà seure alumnat del curs que li toca el pati 

de sorra
● No es podrà estar de peu, si no hi ha cadires cal anar a 

fora



- Guàrdies ensenyaments postobligatoris
Els grups classe d’estudis postobligatoris (batxillerat, cicles 
formatius i ensenyaments esportius), quan es produeixi 
l’absència d’un docent, se’ls hi donarà la feina a fer i l’alumnat 
sortirà del centre durant aquella hora

● Comunicació del docent de guàrdia a algun membre de 
l’equip directiu, i marxen fora del centre

● Si l’absència és programada, el tutor o la tutora del grup 
informarà de l'anul·lació de la classe i en el seu cas de la 
nova disposició horària

● Es notificarà a través de la plataforma a les famílies



- Organització pedagògica amb confinament

En el cas d’un confinament parcial o total del centre, el 
segon dia de confinament, l’alumnat i les famílies rebran 
la feina a fer durant una setmana. Si el confinament 
s’allarga, rebran la feina cada dilluns a les 8 del matí

Cada dia faran un màxim de 3 sessions telemàtiques de 
45’ amb diferents matèries



- Exemple marcat en groc de sessions telemàtiques en 
confinament



- Exemple de batxillerat



- Organització pedagògica en confinament

Es faran servir les següents plataformes: 

● Google Classroom 
● Moodle 
● Llicències digitals contractades



- Inici de curs



- Dilluns 14 de setembre a la presentació s’informarà 
a l’alumnat del funcionament del curs i del material 
que necessiten a més a més de l’ordinador o 
tauleta.

- Se’ls hi farà entrega dels llibres de socialització.
- Cada docent demanarà el material específic de la 

seva matèria
- Es recomana portar ampolla d’aigua de casa i 

embolcall de l’entrepà no contaminant 
(reutilitzable)



- WEB del centre, on trobareu molta informació:

https://agora.xtec.cat/insrocagrossa/ 

https://agora.xtec.cat/insrocagrossa/


@ins_rocagrossa
@cicles_ins_rocagrossa_lloret
@direcciórocagrossa



Bon curs  
2020/2021 !


