
INFORMACIÓ GENERAL  RESPECTE EL PLA D’ORGANITZACIÓ I MESURES DE PREVENCIÓ I 
SEGURETAT  DAVANT EL COVID-19 A L’INSTITUT LES MARGUES  
 
Per què cal que l’Institut segueixi un pla d’organització i actuació? 

● Malgrat la pandèmia, tots els adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.  
● 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.  
● El centre ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  
● A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al                

control de l’epidèmia i a la identificació ràpida de casos i de contactes reduir la transmissió i millorar                  
la traçabilitat a través de les mesures aplicades. És a dir, identificar fàcilment els casos positius i els                  
seus contactes.  

 
 
Quins són els requisits d’accés als centre educatius? 

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,           
malestar,  vòmits, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

● No conviure o haver tingut un contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia               
compatible amb la Covid19 en els 14 dies anteriors.  

● No estar en espera del resultat d’una PCR. 

En cas que es presenti alguna de les situacions esmentades, cal informar el centre per prendre les mesures                  
pertinents.  

Si l’alumne presenta una malaltia d’elevada complexitat, també s’ha de posar en contacte i informar el                
centre abans d’accedir-hi. 

 

S’ha de signar algun document? 

Les famílies han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes                 
establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i               
permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la                 
traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 

Quan s’ha a l’Institut? 
 
Mascareta: L'ús de la mascareta és obligatori a tot el centre educatiu.  
Bossa de paper o plàstic per guardar mascareta.  
Ampolla d’aigua per  ús personal. 
Material acadèmic d’aula per ús personal.  
 
Com seran les entrades i sortides a l’Institut Les Margues? 

1. A les 8h, s’obriran les portes. Quan els alumnes accedeixin al recinte, han d’entrar per l’entrada que                 
se’ls ha assignat amb la mascareta posada: 

>Alumnes de primer i segon entraran per la porta habitual lateral (C/ de Mas Ponç). 



>Alumnes de tercer i quart entraran per la porta principal de l’Institut (Avda. Francesc Macià).  

2. Els alumnes s’han de dirigir al punt de trobada assignat per a cada grup classe. 
3. En el punt de trobada, es realitzarà una higiene de mans amb solució hidroalcohòlica i es mesurarà la                  

temperatura corporal. 
4. Els alumnes de primer i segon seguiran un circuit de circulació que té com a punt de referència                  

l’escala de davant de consergeria.  
5. Els alumnes de tercer i quart seguirán un circuit de circulació que té com a punt de referència                   

l’escala de l’hort. 
6. L’ordre d’entrada a l’interior de l’edifici principal de l’insitut  serà el següent:  

HORA ENTRADA  ACCÉS A L’INSTITUT PER    
ESCALA CONSERGERIA  

1r i 2n 

 

ACCÉS A L’INSTITUT PER    
ESCALA HORT 

3r i 4rt 

8:00-8:10h 2n A-2n B- 2n C-2n D 4t A- 4t B- 4t C 
8:10-8:20h 1r A- 1rB- 1rC 3rA-3rB-3rC 
 

7. Cada grup accedirà a la seva aula de referència. Allà, l’alumnat podrà deixar els objectes personals a la                   
seva taquilla, ubicada dins l’aula. 
 
 
 
 
Com s’organitza l’alumnat? 
En el nostre institut, existeixen 14 grups estables i acadèmicament heterogenis: 3 primers, 4 segons, 3                
tercers i 4 quarts. Un grup estable és un grup de convivència, és a dir, un conjunt d'alumnes que roman en                     
una aula assignada des del primer dia de curs.  
Cada grup estable manté el mínim de contacte amb la resta dels grups estables. 
 
 
Quines són les mesures de prevenció i seguretat principals? 
Les mesures principals són:  

● Higiene de mans: 

Es requerirà el rentat de mans dels alumnes:  

-  A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.  

-  Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

-  Abans i després de  l’esmorzar. 

-  Abans i després d’anar al labavo.  



L’institut disposarà de diferents punts de neteja amb gel hidroalcohòlic . 

 
● Ús de mascareta: La mascareta serà d’ús obligatori a tot el centre, tant amb el grup estable com als                   

passadissos i les zones d’esbarjo. 

● Distància de seguretat: Sempre que sigui possible s’intentarà mantenir la distància de seguretat             
d’1,5 metres; també dins del grup estable.  

 
● Pautes de neteja, desinfecció i ventilació:  

S’ha creat un nova planifiació de neteja, desinfecctió i ventilació adaptada a la nova situació: 

- augment del nombre d’hores del servei de neteja per incidir a les zones comunes.  

- s’han creat protocols de desinfecció concrets per a les aules específiques.  

- es ventilaran les instal.lacions interiors més freqüentment.  

 
 
 
Com s’organitzaran els patis? 
Hi haurà una única franja de pati i l’horari serà de 11:00 a 11:30h.  
A cada grup estable, se li assignarà un sector al pati. No es podran barrejar els alumnes de diferents grups                    
estables. 
 
Quins canvis  principals organitzatius hi ha aquest curs ? 

a) S’han reduït les ràtios en aquells cursos en què eren més elevades.  
b) Les classes s’impartiran en blocs de dues hores seguides per matèria.  
c) Es farà un sol pati de 11:00 a 11:30h. 
d) No es podran dur a terme els desdoblaments. 
e) Les optatives seran trimestrals a primer, segon i tercer.  
f) Les optatives de quart es divideixen en dos blocs. En un bloc es faran optatives amb                

d'alumnes de 4t A i4t B i en 4tC i 4tD. 
g) Els lavabos s’han reorganitzat i cada grup estable en té assignat un, disminuint així el risc de                 

transmissió de la Covid-19. 
 
 

 
Com es durà a terme el contacte amb les famílies? 
Les famílies no podran accedir al centre sense haver demanat cita prèvia.  
Es recomana utilitzar el correu electrònic, trucada telefònica o fer ús de la plataforma iEduca per                
comunicar-se amb el tutor, docent o secretaria.  
 
On puc trobar informació del meu interès? 
CANAL SALUT ESCOLA:  
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/ 
 
 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/


Què passarà si tenim un alumne/a sospitós de tenir Covid-19? (resum dels casos generals) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


