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1. Introducció 
L’Institut del Morell, amb l’objectiu d’adaptar-se a la situació actual provocada pel Covid-19 i              

seguint les instruccions dels Departaments d’Educació i de Salut i , ha dissenyat aquest Pla               

d’organització per a l’obertura del centre el proper mes de setembre, intentant aconseguir             

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

comunitat educativa. 

Aquest Pla garanteix la presencialitat de tot l’alumnat, sempre que les condicions sanitàries             

ho permetin, una organització que facilita la traçabilitat de tots els contactes amb possibles              

casos de contagi del virus i minimitza la mobilitat de l’alumnat dins del centre educatiu. Això                

s’aconsegueix a partir de la creació de grups estables i heterogenis. Aquesta nova             

organització, que intenta respectar al màxim el Projecte Educatiu, ha patit alguna retallada,             

com és el cas de la diversitat a l’alça, algun desdoblament i matèries optatives de 1r d’ESO… 

Esperem que aquest Pla, ens permeti poder encarar el curs 2020-21 amb totes les garanties               

de qualitat que, com sempre, ens hem proposat a l’Institut El Morell. 

2. Diagnosi 
 

Al nostre institut, durant la pandèmia, s’ha mantingut la tasca educativa de manera virtual,              

a partir de l’ús de les noves tecnologies: classroom, videoconferències, moodle, etc. i s’ha              

mantingut el contacte amb l’alumnat i famílies via correu electrònic (correu corporatiu de             

google: @inselmorell.cat), whatsapp, telèfon, … 

L’acció tutorial s’ha organitzat de manera que cada alumne/a ha disposat d’una persona de              

referència, el seu tutor/a individual, que li ha fet el seguiment a través de reunions virtuals                

setmanals. Això ha permès fer un bon acompanyament de tot l’alumnat i vetllar pel seu               

benestar emocional. 

Tots hem après i millorat en aquesta nova modalitat d’ensenyament, que ens ha permès              

treballar de manera més autònoma, per projectes, més competencial, …  

I la valoració que en fem és força positiva, ja que ha aconseguit promocionar la immensa                

majoria de l’alumnat. Tot i així, cal destacar l’esforç important que ha hagut de fer el                

professorat per reinventar-se i aprendre aquestes noves eines d’ensenyament virtual.          

També ha suposat una feina extra d’organització i disciplina en l’alumnat i de les seves               

famílies, que en la majoria dels casos ha donat bon resultat.  

Creiem que les reunions setmanals de departaments, equips de tutors, alumnes i famílies             

són bàsiques. La CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) també han tingut un paper molt               

important en la gestió i planificació del confinament, per la qual cosa creiem essencial              

mantenir les seves funcions, i mantenir les famílies informades en tot moment. 

S’han mantingut les reunions d’equip docent, departament, comissions i claustres de           

manera virtual. 
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3. Organització dels grups estables 
Un cop llegides totes les informacions publicades pel departament d’educació referent al            

curs 2020-21 i escoltades les respostes a les preguntes freqüents que han generat aquests              

documents, us informem de la obligatorietat en l’ús de la mascareta en tot el recinte               

escolar per part de tots els membres de la comunitat educativa. 

Per tal d’adaptar-nos als documents citats anteriorment, s’han introduït alguns canvis en el             

currículum de l’alumnat que es justifiquen a partir d’una necessitat de reducció de la              

circulació pel centre, tant de l’alumnat com del professorat; d’una reducció en l’ús de les               

aules, on es detectava que una aula en quedar buida era ocupada per un altre grup; i en la                   

reducció de l’equip docent tant de cada grup estable com de cada nivell. 

Començarem definint un grup estable com cada un dels conjunts d’alumnes que pertanyen             

a un nivell i grup i tenen el mateix docent com a tutor referent. Quan part d’aquest conjunt                  

estable es disposi a sortir de la classe per ocupar un altre espai es considera que ha                 

abandonat el seu grup estable i, en conseqüència, l’aula o espai que ocupa aquest grup               

s’haurà de desinfectar en acabar aquesta ocupació. 

Cada grup estable de cada nivell rebrà les mateixes hores de docència de cada assignatura               

de la manera que passem a descriure. 

1r ESO, 

- Eliminar l’assignatura optativa de dues hores i atorgar una hora més a tecnologia per              

tal de desenvolupar en dues hores amb tot el grup estable i en dues hores               

desdoblades a la setmana l’ensenyament i aprenentatge de la informàtica i la            

tecnologia. Aquesta assignatura desdoblarà una hora amb anglès i una amb ciències            

naturals, de manera que l’oferta que rebrà l’alumnat en aquestes dues últimes serà             

de 3 hores amb tot el grup estable i una hora desdoblada en setmanes alternes que                

sumen 3 hores i mitja. 

- Eliminar el grup de diversitat a l’alça i ampliar l’aforament del grup de diversitat a la                

baixa a 18 alumnes. Aquest grup rebrà classe en les dues primeres hores del matí (de                

8.00 a 10.00) de les assignatures de català, castellà, matemàtiques i ciències socials. 

- L’assignatura específica de convivència, cabdal en el nostre tractament la diversitat           

convivencial, serà impartida pel professor especialista del departament d’educació         

física en una part de les dues hores setmanals quan ho cregui oportú i d’aquesta               

manera passarà a impartir-se a tot l’alumnat. 

- Per últim, els alumnes que hagin escollit l’assignatura de religió sortiran de l’aula i la               

resta d’alumnes es quedaran a la seva aula amb la resta del seu grup estable per                

rebre l’assignatura de cultura i valors ètics, impartida pel professorat de ciències            

socials de cada grup. Això ha estat possible al grup de 1r ESO B i E. 
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La distribució horària a 1r ESO resta de la següent manera: 

 

CATALÀ 3 

CASTELLÀ 3 

MATEMÀTIQUES 3 

I.ANGLÈS 3+1 

C.SOCIALS 3 

C.NATURALS 3+1 

FÍSICA I QUÍMICA  

TECNOLOGIA 2+2 

E. FISICA 2 

MUSICA 2 

VISUAL I PLÀSTICA 2 

CULTURA I VALORS ÈT. 1 

LLATÍ  

o RELIGIÓ 1 

ORIENTACIÓ  

ALTERNATIVES  

OPTATIVA  

TUTORIA 1 

 

2n ESO, 

- Mantenir la diversitat a la baixa ampliant el seu aforament a 18 membres i eliminar               

la diversitat a l’alça. Les assignatures que hi participen són matemàtiques, català,            

castellà i c.socials. Aquesta diversitat és realitzarà a la mateixa aula entre el primer i               

el segon pati. 

- Reducció dels desdoblaments d’anglès i física i química a un per setmana. Aquests             

dos desdoblaments es faran amb l’assignatura de tecnologia. D’aquesta manera          

l’alumnat passa a rebre 3 hores i mitja d’anglès i de física i química. 

- Les dues hores de l’assignatura específica de 2n ESO ja fa temps que la tenim               

repartida en una hora per català i una per castellà. 

- Per últim, els alumnes que hagin escollit l’assignatura de religió sortiran de l’aula i la               

resta d’alumnes es quedaran a la seva aula amb la resta del seu grup estable per                

rebre l’assignatura de cultura i valors ètics, impartida pel professorat de ciències            

socials de cada grup. Això només ha estat possible en el grup de 2n ESO B 

La distribució horària a 2n ESO resta de la següent manera: 

 

CATALÀ 4 

CASTELLÀ 4 

MATEMÀTIQUES 4 

I.ANGLÈS 3+1 

C.SOCIALS 3 

5 



Pla d’organització per a l’obertura del centre (curs 2020-21)

 

C.NATURALS  

FÍSICA I QUÍMICA 3+1 

TECNOLOGIA 1+2 

E. FISICA 2 

MUSICA  

VISUAL I PLÀSTICA 2 

CULTURA I VALORS ÈT. 1 

LLATÍ  

o RELIGIÓ 1 

ORIENTACIÓ  

ALTERNATIVES  

OPTATIVA  

TUTORIA 1 

 

3r ESO, 

- Mantenir les optatives degut a l’obligatorietat de la seva oferta. 

- Mantenir la diversitat a la baixa, ampliant la seva capacitat a 18 membres i eliminar               

la diversitat a l’alça. Les assignatures que participen d’aquesta diversitat són català,            

castellà, matemàtiques i c.socials. Aquest grup rebrà aquestes classes a la mateixa            

aula que el grup de diversitat de 1r ESO en acabar aquestes últimes. 

- Pèrdua d’una hora de matemàtiques que passaria a mitja de biologia i mitja de física               

i química. 

- Els desdoblaments seran d’una hora setmanal i estan aparellats de la següent            

manera: Física-quím./Biologia i Tecno/Anglès. 

- Per últim, els alumnes que hagin escollit l’assignatura de religió sortiran de l’aula i la               

resta d’alumnes es quedaran a la seva aula amb la resta del seu grup estable per                

rebre l’assignatura de cultura i valors ètics, impartida pel professorat de ciències            

socials de cada grup. Això ha estat possible en tots quatre grups. 

La distribució horària a 3r ESO resta de la següent manera: 

 

CATALÀ 3 

CASTELLÀ 3 

MATEMÀTIQUES 3 

I.ANGLÈS 3+1 

C.SOCIALS 3 

C.NATURALS 2+1 

FÍSICA I QUÍMICA 2+1 

TECNOLOGIA 1+1 

E. FISICA 2 

MUSICA 2 

VISUAL I PLÀSTICA  

CULTURA I VALORS ÈT. 1 
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LLATÍ  

o RELIGIÓ 1 

ORIENTACIÓ  

ALTERNATIVES  

OPTATIVA 2 

TUTORIA 1 

 

La planificació de 4t ESO i batxillerat no rep cap modificació en el currículum. L’únic canvi                

respecte anteriors cursos és que els alumnes que hagin escollit l’assignatura de religió             

sortiran de l’aula i la resta d’alumnes es quedaran a la seva aula amb la resta del seu grup                   

estable per rebre l’assignatura de cultura i valors ètics, impartida pel professorat de ciències              

socials de cada grup. Això ha estat possible en els grups de 4t ESO C i D. 

 

Atès que l’institut està dividit en dues ales construïdes en dues fases diferents, hem optat               

per posar a l’edifici vell els grups de 1r ESO, 2n ESO i 1r batxillerat així com totes les hores de                     

desdoblaments, diversitat, religió i assignatures de modalitat d’aquests grups. A l’edifici nou            

hi ha els 10 grups corresponents a 3r ESO, 4t ESO i 2n batxillerat. Gairebé totes les                 

assignatures es faran en aquest edifici minimitzant la barreja dels alumnes de cada edifici. 

 

El nombre de grups quedaria així: 5 a 1r d’ESO, 4 a la resta d’ESO i 2 a cada nivell de                     

batxillerat. 

 

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 

 

CURS - 
NIVELL - 
GRUP 
 
 
 

NOMB
RE 
D’ALU
MNES 
 

PROFESSORAT 
ESTABLE 
(si se sap, 
escriure’n els 
noms) 

ALTRES 
DOCENT
S que 
interven
en 
(amb 
mesures 
de 
segureta
t) 

Personal 
d’atenció 
educativa, 
que 
intervé en 
aquest 
grup (TIS, 
educador/
a EE, TIE, 
Aux d’EE, 
monitors... 

Personal 
d’atenció 
educativa 
que 
intervé 
puntualme
nt en 
aquest 
grup (amb 
mesures 
de 
seguretat): 
profession
als SIEI, 
SIAL, 
monitors...
) 

ESPAI 
estable 
d’aquest 
grup 
 

1r ESO A  Y.Beltran 9 0 0 Aula 11 
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C.Víudez 

1r ESO B  J.Llobet 
Joan Bo 

8 0 0 Aula 12 

1r ESO C  JM.March 
J.González 

9 0 0 Aula 13 

1r ESO D  S.Calatayud 
C.Cabré 

9 0 0 Aula 14 

1r ESO E  R.Bosch 
R.Ripollès 

9 0 0 Aula 15 

2n ESO A  R.Palomar 
E.Vandellós 

8 0 0 Aula 16 

2n ESO B  M.Salomó 
S.Toledo 

7 0 0 Aula 17 

2n ESO C  P.Domènech 
M.Martí 

8 0 0 Aula 18 

2n ESO D  R.Antón 
M.Garcia 

8 0 0 Aula 10 

3r ESO A  J.Artigas 
R.Sancho 

8 0 0 Aula 24 

3r ESO B  S.Gómez 
M.Arbós 

8 0 0 Aula 25 

3r ESO C  L.Serret 
A.Canadell 

8 0 0 Aula 26 

3r ESO D  X.Grustan 
J.C.Ramos 

8 1 0 Aula 27 

4t ESO A  R.Martínez 
L.Gómez 

6 0 0 A.Esplet 

4t ESO B  M.Ventosa 
E.Pérez 

6 0 0 Aula 21 

4t ESO C  G.Gaspà 
M.Ferré 

5 0 0 Aula 22 

4t ESO D  V.Escrig 
A.Ribas 

5 0 0 Aula 23 
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1r BAT A  N.Solé 
D.Sapiña 

8 0 0 Aula 19 

1r BAT B  J.Soldevila 
M.Porta 

8 0 0 Aula 20 

2n BAT A  M.Sánchez 
J.Ferré 

6 o 7 0 0 Biblioteca 

2n BAT B  E.Weikert 
L.De Manuel 

7 0 0 A.Dibuix 2 

 

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si                  

aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, també caldrà utilitzar             

la mascareta. 

S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

 

ACTIVITAT O MATÈRIA 
 
 

GRUPS ESTABLES 
DELS QUALS 
PROVENEN ELS 
ALUMNES 

DOCENT 
 

HORARI 
(NOMBRE 
D’HORES 
O 
SESSIONS 
SETMAN
ALS) 
 
 

OBSERVACIO
NS (si escau) 
 

Diversitat català 1r ESO A,B,C,D,E 1 3 Aula Lab12 

Diversitat castellà 1r ESO A,B,C,D,E 1 3 Aula Lab12 

Diversitat matemàtiques 1r ESO A,B,C,D,E 1 3 Aula Lab12 

Diversitat socials 1r ESO A,B,C,D,E 1 3 Aula Lab12 

Diversitat català 2n ESO A,B,C,D 1 4 Aula Lab12 

Diversitat castellà 2n ESO A,B,C,D 1 4 Aula Lab12 

Diversitat matemàtiques 2n ESO A,B,C,D 1 4 Aula Lab12 

Diversitat socials 2n ESO A,B,C,D 1 3 Aula Lab12 

Diversitat català 3r ESO A,B,C,D 1 3 Aula TEC2 

Diversitat castellà 3r ESO A,B,C,D 1 3 Aula TEC2 
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Diversitat matemàtiques 3r ESO A,B,C,D 1 3 Aula TEC2 

Diversitat socials 3r ESO A,B,C,D 1 3 Aula TEC2 

Religió 1r ESO 1 1 Aula Música 

Religió 2n ESO A i B 
2n ESO C i D 

1 1 Aula A112 i 
aula Música 

Religió 3r ESO A i B 
3r ESO C i D 

1 1 Aula A112 i 
aula Música 

Religió 4t ESO 1 1 Aula A112 

Optatives de 3r 3r ESO A, B, C, D 6 2 Aules de 3r i 
TEC2 i INFO2 

Optatives de 4t, franja 1 4t ESO A, B, C, D 4 3 Aules de 4t i 
INFO1, INFO2 
i biblioteca 

Optatives de 4t, franja 2 4t ESO A, B, C, D 6 3 Aules de 4t i 
TEC2 

Optatives de 4t, franja 3 4t ESO A, B, C, D 5 3 Aules de 4t i 
INFO1, INFO2 
i DIB1 

Psicologia i sociologia 1r batx A, B 1 4 DIB1 

Llatí 2n bat 2n bat A i B 1 4 Aula idiomes 

Acollida 1r,2n,3r i 4t d’ESO 2 Fins a 5 Aula acollida 

ELE 1r, 2n 3r i 4t d’ESO 2 Fins a 3 Aula acollida 

Atenció individualitzada 1r, 2n, 3r d’ESO 1 Fins a 6 Aula A110 

 

Els grups de batxillerat els dividim des de fa alguns cursos, i sempre que el nombre                

d’alumnes ho permet, en A, de caràcter humanístic i/o de ciències socials, i B, de caràcter                

científic i/o tecnològic. És per aquest motiu que l’alumnat de cadascun dels dos grups no               

assisteix a cap classe a l’altre grup, llevat de les dues assignatures de modalitat exposades. Si                

fos el cas que algun alumne no compleix aquest requisit, s’haurà de vetllar pel correcte ús                

de la mascareta. 
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4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de         

l’alumnat amb NESE 

 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social            

de l’alumnat vulnerable, els criteris que s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament,            

seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats, són les següents: 

El centre mantindrà les estructures organitzatives i les mesures de suport que han permès              

establir un bon nivell d’inclusió educativa i d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica             

de suport educatiu. 

A nivell organitzatiu destaquem:  

1. La coordinació dels tutors amb el coordinador pedagògic. La seva funció és organitzar les               

tasques d’acció tutorial de grup i el seguiment de les tutories individuals.  

2. La coordinació d’atenció a la diversitat (CAD) formada pel coordinador pedagògic, la             

coordinadora d’ESO, l’orientador i el coordinador de mediació i el professional de l’EAP(             

quinzenalment). Aquesta coordinació es reuneix un cop per setmana (1 hora). La seva funció              

és gestionar tots els procediments relacionats amb l’atenció a la diversitat.  

3. Els equips docents estables que es podran reunir quinzenalment. La seva funció serà              

regular l’acció pedagògica i tutorial de tots els alumnes del centre amb el suport de les                

coordinacions de tutors i CAD.  

4. La coordinació entre el cap d’estudis i el coordinador de mediació setmanalment per              

resoldre els conflictes entre l’alumnat. 

 

A nivell de mesures de suport destaquem:  

 

1. Mesures i suports addicionals:  

a. Pla intensiu de millora PIM (1r, 2n i 3r) i grup Esplet (4t)  

b. Adaptació criteris d’avaluació, segons necessitats educatives.  

c. Suport per part de l’orientador educatiu dins l’aula.  

d. Coordinacions entre professionals externs quan s’escaigui.  

e. Pla d’Acollida específic, segons les necessitats de cada alumne.  

 

2. Mesures i suports externs:  

a. Vetlladora.  

b. Hospital de dia.  

c. UEC.  

Per tal de deixar constància de les mesures i suports que rep l’alumne, d’acord amb               

les seves necessitats educatives, s’elaborarà un Pla de Suport Individualitzat, per aquells            

alumnes que així s’hagi acordat a la CAD.  
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5. Organització de les entrades i sortides 
Tenim dos accessos d’entrada i de sortida: porta principal de l’edifici vell i sortida              

d’emergència de l’edifici nou (part nord de l’edifici). Dividim els alumnes de forma que              

tenen accessos diferents en funció del curs. 

Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els                 

passadissos i llocs de concurrència, els alumnes i el personal del centre educatiu han de               

portar la mascareta i procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat atesa la seva                

obligatorietat d’ús al centre. 

 

L’alumnat transportat (resident a Vilallonga i al Rourell) accedirà a l’interior del centre per la               

porta principal quan arribi amb l’autobús (a les 7:45 - 7:50), i, utilitzant la mascareta, es                

dirigirà cap a l’aula sota la supervisió de professorat de guàrdia. 

 

CURS-NIVELL TIPUS D’ACCÉS 
HORA 

D’ENTRADA  
HORA DE 
SORTIDA 

1r ESO  Porta principal 7:55 h  14.25 h 

2n ESO Porta principal  8:00 h  14.30 h 

3r ESO  Porta d’emergència de l’edifici nou 7:55 h  14.25 h 

4t ESO  Porta d’emergència de l’edifici nou 8:00 h  14.30 h 
 

1r BAT Porta principal (per l’esquerra) 8:05 h  14.35 h 

2n BAT Porta principal (per la dreta) 8:05 h  14.35 h 

 

 

A l’entrada es prendrà la temperatura a tothom que accedeixi a l’institut i serà obligatori rentar-se                

les mans amb gel hidroalcohòlic. 

 

Què cal en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu ? 

 

● Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º, ni haver              

reduït la temperatura amb antitèrmics. 

● L’alumnat hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada. 

● No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes: 
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Menor o igual a 14 anys Més de 14 anys 

 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per a respirar 

Mal de coll 

Congestió nasal 

Vòmits o diarrees 

Mal de cap 

Malestar 

Dolor muscular 

Febre o febrícula 

Tos 

Dificultat per a respirar 

Mal de coll 

Alteració del gust o de l’olfacte 

Vòmits o diarrees 

Mal de cap 

Malestar 

Calfreds 

Dolor muscular 

 

 

A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI: 

● Està en aïllament per ser positiu de COVID-19. 

● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

● Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

 

 

 

6. Organització de l’espai d’esbarjo 
 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai              

reduït de pati, farem torns: 

 

CURS-NIVELL-GRUP 
 

HORA DE PATI 
 

1r ESO A, B, C, D i E (amb mascareta) 
 
 

10:00 - 10:15 i 12:15 - 12.30 

2n ESO A, B, C i D (amb mascareta) 
 

10:00 - 10:15 i 12:15 - 12.30 

3r ESO A, B, C i D (amb mascareta) 
 

11:00 - 11:30 
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4t ESO A, B, C i D (amb mascareta) 
 

11:00 - 11:30 

1r Bat A i B (amb mascareta)  
2n Bat A i B  (amb mascareta)  
 

11:00 - 11:30 (surten a l’exterior) 

 

Per tal de no coincidir els diferents nivells en el mateix espai, l’alumnat de 1r d’ESO s’ubicarà                 

a la zona de la pista i el de 2n d’ESO a la zona de les moreres. 

També l’accés al pati i el retorn a l’aula el faran per zones diferents: 1r d’ESO per les escales                   

i entrada principal del pati i 2n d’ESO per les escales laterals i la porta d’emergència situada                 

al sud. 

Els dies de mal temps es podrà romandre al hall (1r d’ESO) i al gimnàs (2n d’ESO). 

 

Respecte al pati de 3r i 4t d’ESO (de 11 a 11:30), la ubicació al pati serà la següent: dilluns,                    

dimecres i divendres 3r d’ESO a la zona de les moreres i 4t d’ESO a la zona de la pista.                    

Dimarts i dijous al revés: 3r d’ESO a la zona de la pista i 4t d’ESO a la zona  de les moreres. 

Els dies de mal temps es podrà romandre al hall (3r d’ESO) i al gimnàs (4t d’ESO). 

 

L’ordre d’accés al pati, i per tal de no coincidir els diferents grups, el determinarà el                

professorat que tingui classe en aquell moment, sempre mirant que el passadís estigui lliure              

i prioritzant l’ordre segons el pla d’emergència (de més proper a més llunyà). 

El retorn a l’aula es farà per grups estables, mantenint la distància de seguretat i amb                

mascareta. 

Podeu consular l’annex: normes per la circulació pel centre, per tal d’entendre millor la              

organització de les anades i tornades de l’esbarjo. 

 

L’alumnat només es podrà treure la mascareta quan es mengi l’esmorzar, però caldrà que              

guardi la distància de seguretat. 

7. Relació amb la comunitat educativa 
 

Previsió de les sessions del consell escolar (mínim 5 durant el curs) en modalitat telemàtica.  

 

Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies: web del centre,              

correu a les famílies i a l’alumnat, facebook de l’Ampa, ... 

 

Previsions respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies: trobades             

virtuals a l’inici del curs (principis d’octubre), orientació a 4t d’ESO (principis de maig). Amb               
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les famílies que això no sigui possible, les organitzarem, per grups estables, mantenint la              

distància de seguretat i utilitzant sempre la mascareta. 

 

Reunions individuals de seguiment: 

El seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas               

de fer una trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En funció de la                

situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per videoconferència. 

 

Procediments de comunicació amb les famílies: el màxim possible via telefònica i telemàtica,             

si cal reunió presencial seguint la normativa. 

 

Formació adreçada a les famílies respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides pel               

centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre (sempre des de la perspectiva               

de l’usuari bàsic), i tenint en compte les eines que pugi tenir la família (mòbil, ordinador,                

tauleta,..) i, sobretot, les persones de referència al centre que els pugui ajudar en un               

moment determinat (especialment si es produeix algun període de confinament). Aquesta           

formació es farà des de la coordinació TAC de l’institut. 

 

A l’alumnat se’ls comunicarà el Pla el primer dia del curs i se n’anirà fent el seguiment des                  

de la tutoria individual i de grup. També es penjaran cartells publicitaris i recordatoris de les                

normes de seguretat a les aules i passadissos del centre, i es marcaran els espais destinats a                 

cada grup estable d’alumnes (aula, lavabo, porta d’accés, etc.). 

8. Pla de neteja 
 

 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció  

Els conserges ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels                

alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 

Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes i sempre que sigui possible,                

mantenir les portes obertes, evitant així contacte en les manetes de les portes. 

Higiene de mans 

Tota la comunitat educativa ha de fer el rentat de mans: 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

▪ Abans i després dels àpats (hora del pati) 
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▪ Abans i després d’anar al WC 

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores  

Per garantir diversos punts de rentat de mans: 

Hi haurà dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre, a consergeria per anar al WC i a les                   

aules per fer el rentat abans i després de cada classe. 

Als WC hi haurà sabó amb dosificador per garantir el rentat de mans a banda dels dispensadors  

Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en                 

els diversos punts de rentat de mans.  

Mascaretes: 

Alumnat: 

L’ús de la mascareta serà obligatori a tot el centre. Per tant, es recomana que l’alumnat porti a més                   

a més, de la seva mascareta diària, una altra de recanvi dins d’una bosseta. 

Professorat i altre personal del centre: 

L’ús de la mascareta serà obligatori a tot el centre. 

Circulació dins del centre: 

A l’entrada al centre l’alumnat i el personal del centre s’han de rentar les mans amb gel                 

hidroalcohòlic, als passadissos s’ha de mantenir la distància sanitària interpersonal d‘1,5 metres i             

han de portar la mascareta en tot el recinte escolar. 

A l’entrada els conserges prendran la temperatura a tota la comunitat educativa abans d’accedir dins               

del centre amb un termòmetre làser.  

Ascensors: 

Reservats per a les persones que presentin dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si                    

s’escau. L’ús serà esporàdic i serà obligatori l’ús de mascaretes en el seu interior. 

  

Pla de Neteja i Desinfecció del centre educatiu El Morell 

 elaborat per l’empresa Net-Vime Serveis de Manteniment i Neteja, SL. 

16 



Pla d’organització per a l’obertura del centre (curs 2020-21)

 

  

  

Com a conseqüència de la situació sanitària actual i davant la necessitat d’impedir la              

propagació de la Covid-19 als centres educatius amb l’inici del curs escolar 2020-2021,             

l’empresa Net-Vime Serveis de Manteniment i Neteja, SL ha realitzat un pla de neteja i               

desinfecció basat en les recomanacions del Departament de Salut i adaptat als requisits             

particulars de cada centre. 

  

Tenint present que la desinfecció i higienització dels centres educatius és una pràctica             

indispensable per garantir la salut i seguretat tant dels treballadors i treballadores docents i              

no docents com dels alumnes, l’Institut El Morell s’ha vist en l’obligació d’ampliar 2 hores               

diàries els serveis de neteja i desinfecció durant l’horari escolar. Per aquest motiu, Net-Vime              

Serveis de Manteniment i Neteja, SL es compromet a realitzar els serveis d’acord amb les               

mesures i pautes de desinfecció descrites en el present document i segons les             

característiques acordades amb el centre, augmentat el servei prestat en l’horari de 10.15h             

a 12.15h coincidint amb les hores d’esbarjo dels alumnes perquè cada cop que entri un grup                

del pati i abans que surti el pròxim, estiguin les zones comuns desinfectades. 

  

S’ha tingut en compte a l’hora de realitzar el pla de neteja i desinfecció aquells espais                

comuns que necessiten una atenció especial a causa de la intensitat de l’ús, així com               

aquelles superfícies de contacte més freqüent. 

Per aquest motiu durant aquestes dues hores es prestarà especial atenció a la desinfecció              

de: 

-          Hall, escales, passadissos i ascensors. 

-          Lavabos 

  

A més d’aquest pla que es durà a terme durant el curs escolar, Net-Vime Serveis de                

Manteniment i Neteja, SL es compromet a realitzar una neteja i desinfecció minuciosa i en               

profunditat de tot el centre abans de l’inici del curs escolar. 
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Passem a detallar el pla de desinfecció pel centre educatiu El Morell: 

  

ESPAIS COMUNS: HALL, CONSERGERIA, PASSADISSOS, ESCALES I 

ASCENSOR 

  

  

  

1 vegada diària de 

desinfecció 

(durant l’horari 

escolar) 

  

  

1 vegada diària 

de neteja i 

desinfecció (al 

finalitzar la 

jornada) 

  

  

Comentaris 

Ventilació de 

l’espai 

    Mínim 10 

minuts 2 

vegades/

dia 

Manetes i poms 

de portes i 

finestres 

X X   

Vidres de portes 

d’entrada i 

pantalles de 

consergeria 

X X   

18 



Pla d’organització per a l’obertura del centre (curs 2020-21)

 

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

X X   

Bancs   X En el cas que 

es mantinguin. 

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina 

  X   

Ordinadors, 

sobretot teclats i 

ratolins 

  X 

  

  

Telèfons i 

comandaments a 

distància 

  X 

  

  

Interruptors X X   

Fotocopiadores i 

altres aparells 

electrònics 

  X 

  

  

Baranes i 

passamans 

d’escales i 

ascensor 

X X   

Botonera de 

l’ascensor 

X X   

Cubells de brossa   X   
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Buidat papereres 

de pedal 

  X   

Terra   X El terra del 

Hall es farà 

dues vegades. 

  

  

DESPATXOS DE DIRECCIÓ, SECRETARIA, DEPARTAMENTS I SALA DE 

PROFESSORS 

  

  

  

1 vegada diària de 

desinfecció 

(durant l’horari 

escolar) 

  

  

1 vegada diària 

de neteja i 

desinfecció (al 

finalitzar la 

jornada) 

  

  

Comentaris 

Ventilació de 

l’espai 

    Mínim 

10 

minuts 1 

vegada/

dia 

Manetes i poms 

de portes i 

finestres 

X X   
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Taules i cadires   X En la sala de 

professors es 

faran dues 

vegades al 

dia. 

Ordinadors, 

sobretot teclats i 

ratolins 

  X 

  

  

Telèfons i 

comandaments a 

distància 

  X 

  

  

Interruptors X X   

Fotocopiadores i 

altres aparells 

electrònics 

  X 

  

  

Buidat papereres 

de pedal 

  X   

Cubells de brossa   X   

Terra   X   

  

  

AULES DE CADA GRUP ESTABLE 
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1 vegada diària de 

desinfecció 

(durant l’horari 

escolar) 

  

  

1 vegada diària 

de neteja i 

desinfecció (al 

finalitzar la 

jornada) 

  

  

Comentaris 

Ventilació de 

l’espai 

    Mínim 

10 

minuts 1 

vegada/

dia 

Manetes i poms 

de portes 

X X   

Interruptors X X   

Manetes de 

finestres 

  X   

Taules i cadires   X   

Pissarres   X   

Ordinador, 

sobretot teclats i 

ratolins, i utensilis 

dels docents 

  X   

Buidat papereres 

de pedal 

  X   
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Cubells de brossa   X   

Terra   X   

  

AULES ESPECIFÍQUES: MÚSICA, INFORMÀTICA, 

TALLERS, LABORATORIS, BIBLIOTECA, SALA POLIVALENT... 

  

  

  

1 vegada diària de 

desinfecció 

(durant l’horari 

escolar) 

  

  

1 vegada diària 

de neteja i 

desinfecció (al 

finalitzar la 

jornada) 

  

  

Comentaris 

Ventilació de 

l’espai 

    Mínim 

10 

minuts 1 

vegada/

dia 

Manetes i poms 

de portes 

X X   

Interruptors X X   

Manetes de 

finestres 

  X   

Taules i cadires   X   
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Pissarres   X   

Ordinadors, 

sobretot teclats i 

ratolins 

  X   

Estris de 

laboratoris i 

tallers 

  X   

Cubells de brossa   X   

Buidat papereres 

de pedal 

  X   

Terra   X   

  

  

LAVABOS ALUMNES I PROFESSORAT 

  

  

  

1 vegada diària de 

desinfecció 

(durant l’horari 

escolar) 

  

  

1 vegada diària 

de neteja i 

desinfecció (al 

finalitzar la 

jornada) 

  

  

Comentaris 

Ventilació de 

l’espai 

    Mínim 10 

minuts 2 
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vegades/

dia 

Sabó de mans i 

tovalloletes 

eixugamans de 

paper 

    2 vegades/dia 

comprovar la 

quantitat i 

reposar-la si 

es cau 

WC i pica X X   

Aixetes X X   

Miralls X X   

Cubells de brossa i 

compreses 
X 

X   

Taques de les 

rajoles de la paret 
X 

X Si es cau, es 

faran dues 

vegades 

diàries. 

Buidat papereres 

de pedal 

  X   

Terra 
X 

X   

  

GIMNÀS I VESTUARIS 
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1 vegada diària de 

desinfecció 

(durant l’horari 

escolar) 

  

  

1 vegada diària 

de neteja i 

desinfecció (al 

finalitzar la 

jornada) 

  

  

Comentaris 

Ventilació de 

l’espai 

    Mínim 10 

minuts 2 

vegades/

dia 

Sabó de mans i 

tovalloletes 

eixugamans de 

paper 

    2 vegades/dia 

comprovar la 

quantitat i 

reposar-la si 

es cau 

Terra gimnàs 
  

X   

Aparells gimnàs 
X 

X   

WC i pica X X   

Aixetes X X   

Miralls X X   

Cubells de brossa i 

compreses 

X X   
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Taques de les 

rajoles de la paret 
X 

X Si es cau, es 

faran dues 

vegades 

diàries. 

Buidat papereres 

de pedal 

  X   

Terra 
X 

X   

PATIS 

  

  

  

1 vegada diària de 

desinfecció 

(durant l’horari 

escolar) 

  

  

1 vegada diària 

de neteja i 

desinfecció (al 

finalitzar la 

jornada) 

  

  

Comentaris 

Manetes i poms 

de portes de 

entrada i sortida 

al pati 

X X   

Vidres de les 

portes d’entrada 

i sortida 

X X   

Bancs X X En el cas que 

es 

mantinguin. 
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Font   X En el cas que 

es mantingui. 

Buidat papereres 

de pedal 

  X   

Cubells de brossa   X   

  

Per la correcta realització de la desinfecció del centre, s’utilitzaran productes desinfectants            

amb activitat virucida i bactericida contra el coronavirus SARS-CoV2, autoritzats pel           

Ministeri de Sanitat i la Organització Mundial de la Salut (OMS). 

La relació de productes específics per la desinfecció general del centre són els següents: 

  

Fabricant Nom comercial Tipus de producte 

GARECOS

AN 

BAVIFU-651 SF Detergent-Desinfectant amb amonis 

quaternaris i aldehids 

TECYMAI

N 

SCV 2 EN 1 

CLORADO LIMÓN 

Netejador clorat per neteja i 

desinfecció de superfícies 

LIMPLAS LEJIA PI Lleixiu apte per la desinfecció amb 

aigua de superfícies de treball 

QUIMXEL BACTERIL AS Bactericida netejador antitosca WC 

TECYMAI

N 

FORMULA 2 WHO Desinfectant ràpid per superfícies: 

bactericida / virucida 
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La relació de productes subministrats a les persones encarregades de realitzar la neteja són              

els següents: 

  

Fabricant Nom comercial Tipus de producte 

TECYMAIN FORMULACIÓN 2 
WHO 

Hidrogel desinfectant virucida de les 
mans 

CUATROGA
SA 

NITRILO 
SENSITOUCH 

Guants d’examen d`un sol ús de nitril 
sense pols 

JBM FACE MASK Mascareta d’un sol ús 

JBM FACE MASK Mascareta FFP2 

  

Al finalitzar les tasques de neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips de               

protecció d’un sol ús utilitzats per les treballadores dels serveis de neteja es rebutjaran de               

forma segura, i es procedirà a la neteja dels uniformes i roba de feina en cicles de rentat                  

d’entre 60 i 90 graus centígrads.  

9. Transport 
Un total de 140 alumnes del centre arriben en transport públic organitzat pel Consell              

Comarcal, provinents de Vilallonga i del Rourell. La normativa que s’aplicarà serà la que              

queda regulada pel transport públic de viatgers: l'ús de mascareta és obligatori i             

distància/aforament sense límits. Qualsevol activitat que impliqui la utilització de servei           

públic seguirà la mateixa normativa. 

S’intentarà ajustar l’hora d’arribada del transport escolar amb l’horari d’obertura al centre. 

Quan arribin els alumnes transportats entraran a l’institut amb mascareta i es dirigiran a la               

seva aula on estaran acompanyats per professorat de guàrdia. 

 

10. Extraescolars 
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Teatre:  

El protocol a seguir és el següent: 

 

Grup de màxim 20 alumnes. Ús de líquid hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans dels                

alumnes cada vegada que ho considerem necessari. Desinfecció dels espais amb els            

productes adequats abans i després del taller. Rentat de mans al lavabo cada vegada que es                

canviï d’espai de treball. Desinfecció del material utilitzat després de cada ús. Ús recomanat              

de material propi de l’alumnat (tisores, llapis…). Ús obligatori de mascaretes.  

 

11. Activitats complementàries 
Quan es realitzin activitats complementàries (sortides, tallers, etc.) es seguirà la normativa            

vigent a nivell de transport i la normativa de les instal·lacions visitades si s’escau. 

12. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de        

coordinació i govern 
 

Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de            

persones. 

 

ÒRGANS 
 

TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA   
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 
 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Equips docents  
 
 

Coordinació 
 

Videoconferència Quinzenal 

Claustres Coordinació/aprovació Videoconferència Bimensual 

Consell Escolar Coordinació/aprovació Videoconferència Bimensual 

Departaments Planificació/coordinació Si hi ha més de 5 
membres, 
Videoconferència 

Setmanal 

CAD coordinació Presencial Setmanal 

Diferents 
Comissions 

Planificació/coordinació Presencial Setmanal/Quinzenal 
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13. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible         

cas de covid-19 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del                  

curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

 

- Fan constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que               

això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries              

en cada moment. 

- Es comprometen a no portar l’ adolescent al centre educatiu en cas que presenti              

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14            

dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de             

poder prendre les mesures oportunes. Les famílies disposaran d’una llista de           

comprovació de símptomes. 

- La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun               

altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria            

considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de          

temperatura a l’arribada a l’escola.  

 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

 

 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT PER 
A L’AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

  
 
 

A110 
 

Docent del grup   
estable (si està   
de guàrdia) o   
professorat de  
guàrda. 

Tutor/a o un   
membre de  
l’equip directiu. 
 

Director 
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Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la           

COVID-19 al centre educatiu: 

• Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat (Sala d’aïllament               

A110). 

• Es col·locarà una mascareta FFP2 tant a la persona que ha iniciat símptomes com a                

la persona que quedi al seu càrrec.  

• Si la persona presenta símptomes de gravetat caldrà trucar al 061. 

• Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’adolescent. 

•.Recomanar a la família que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin             

telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència.  

Al Centre d’Atenció Primària: 

• El/la metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels               

símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. 

• En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, s’indicarà               

aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents almenys fins a              

conèixer el resultat. 

• En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb sospita                 

de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de les tasques              

següents: 

o Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-ne              

funcionament. 

o Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i registrar que es              

tracta d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els contactes estrets             

seran introduïts al programa “COVID Contacts”. 

o Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a              

menor), que hauran d’estar confinats al domicili fins, com a mínim,           

conèixer el resultat del test. Això inclou, si és el cas, a germans de la               

persona atesa que estiguin a altres grups de convivència estable del           

centre educatiu. 

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents: 
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• A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu d’on                

sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per tal de sol·licitar el llistat de              

contactes escolars a la persona directora del centre, informant, al mateix temps, de             

l’existència d’un cas sospitós. Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius 8 

•        Informar al Servei Territorial d’Educació. 

•        Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR. 

• Indicar les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que puguin resultar de l’estudi             

del cas. 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els              

contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la              

prova. 

En el cas de famílies que consultin a un servei mèdic privat o a una mútua, actualment la                  

recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per                

tant, serà responsabilitat del professional sanitari, alertar el Servei de Vigilància           

Epidemiològica Territorial. 

La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si és negatiu, a través de                 

l’aplicació La Meva Salut i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de                 

què sigui positiu es comunicarà a través d’un professional sanitari. 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal               

que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 

En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància               

Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquesta ho posarà            

en coneixement del Servei Territorial d’Educació i, seguidament, de la direcció del centre             

educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a prendre, així com el plantejament              

per fer l’estudi del cas en el centre educatiu. 

També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica           

territorial i el Servei Territorial d’Educació que permetrà que el centre rebi els resultats              

amb celeritat en cas que la PCR sigui negativa. 

La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut Pública garantirà la            

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i el Servei de Vigilància              

Epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en            

determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas,             

l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre             
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educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat              

sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

Sempre que es produeixi un cas positiu es comunicarà a l’Ajuntament corresponent a             

través dels Serveis Territorials d’Educació. 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau,              

tancaments parcials o total del centre serien: 

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable→ tot el grup                 

de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de            

recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del              

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà               

la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots                 

els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas             

diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat             

de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de              

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...)→              

tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i               

depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la           

quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer             

contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la               

interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies. Es             

farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte                

estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix             

de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període               

màxim d’incubació. 

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de               

convivència en diferents espais→ tot el grup de convivència estable té consideració de              

contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència             

afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició              

de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del              

centre educatiu, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del grup                 

de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat            

negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la             

quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels                   

grups de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat             
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negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14               

dies que dura el període màxim d’incubació. 

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat               

sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant test             

microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6 mesos                

anteriors, estaran exempts de fer quarantena. 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es                  

podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del            

document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera            

general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre. 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat                

atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de             

l´OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins               

que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà              

necessària la realització d’una PCR de control. 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació a l’escola                

o a l’institut. 

 

SEGUIMENT DE CASOS 

 

 

ALUMNE/A 
 
 
 
 
 

DIA I HORA DE    
LA DETECCIÓ 

EXPLICACIÓ DEL  
PROTOCOL 
SEGUIT I  
OBSERVACIONS 
(incloure el  
nom de la   
persona que ha   
fet les  
actuacions i el   
nom del  
familiar que l’ha   
vingut a buscar) 

PERSONA DE  
SALUT AMB QUI   
ES MANTÉ EL   
CONTACTE I  
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT DEL  
CENTRE PELS  
CONTACTES 
AMB SALUT  
(mantindrà el  
contacte amb  
salut i farà   
seguiment del  
cas) 

   Infermera CAP Responsable 
COVID 
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14. Pla de treball del centre educatiu en confinament 
En cas de confinament, l’Institut s’organitzarà per tal d’assegurar el seguiment acadèmic de             

l’alumnat per part del professorat de cada matèria i el seguiment individual de l’alumnat i               

les seves famílies per part dels tutors individuals, de la manera següent: 

 

Es mantindrà la tasca educativa de manera virtual, a partir de l’ús de les noves tecnologies:                

classroom, videoconferències, moodle, etc. depenent del nivell, de la matèria i de l’equip             

docent, coordinats pel tutor del grup i l’equip directiu. 

Es mantindrà el contacte amb l’alumnat i famílies via correu electrònic (correu corporatiu de              

google: @inselmorel.cat), whatsapp, telèfon o videoconferència, segons el que sigui més           

adequat després d’acordar-ho amb la família. 

L’acció tutorial s’organitzarà de manera que cada alumne/a disposi d’una persona de            

referència, el seu tutor/a individual, que li farà el seguiment setmanal. Això permetrà fer              

un bon acompanyament de tot l’alumnat i vetllar pel seu benestar emocional. 

 

Les reunions periòdiques de departaments, equips de tutors, i la CAD ajudaran a la              

coordinació entre el professorat i enfortiran el seguiment de l’alumnat, la detecció de             

possibles dificultats i la seva solució. 

 

 

15. Seguiment del pla 
 

Aquest pla ha estat elaborat per l’equip directiu, amb les aportacions del professorat,             

presentat al claustre el dimecres 9 de setembre i aprovat el mateix dia pel Consell Escolar. 

 

 

RESPONSABLES: Equip directiu, coordinadora de riscos laborals i coordinador covid. 

POSSIBLES INDICADORS: sancions degut a incompliment normativa COVID, nombre         

d’aïllaments, nombre de casos positius confirmats, nombre de grups estables afectats per            

casos positius, litres de desinfectant utilitzat mensualment i grau de satisfacció de la             

comunitat educativa. 

PROPOSTES DE MILLORA: Seguiment per part de l’equip directiu, el claustre de professorat i              

el consell escolar. Possibles canvis a les NOFC i en el pla d’organització. Actualització del pla                

si canvia la normativa, les condicions o si cal una millora en el funcionament. 
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