
CONFINAMENT A CAN RECORD  
2020 - 2021 

 
En el curs escolar 2020/2021, el centre Can Record de Sant Esteve de             
Palautordera programa el confinament tenint en compte diferents supòsits: 
 
SUPÒSITS QUE AFECTEN A L’ALUMNAT: 

 
Cas A) AÏLLAMENT/QUARANTENA D’UN ALUMNE/A DEL GRUP 
ESTABLE PER DIFERENTS RAONS: 
 

 
● El professorat no envia feina dins les primeres 24/48 hores,          

segons el cas, a l’espera del resultat de la PCR. Es té la             
mateixa consideració que en el cas de malaltia comú.         
L’alumne/a demana els deures als companys. 

● Un cop es té el resultat de la PCR, tant si el PCR és positiu               
com negatiu, l’alumne/a tindrà la possibilitat de fer el         
seguiment de les matèries, sempre que es trobi bé de salut.           
Cal que faci els dies de quarantena marcats pel departament          
de salut. El professorat pot optar per dues vies de fer aquest            
seguiment:  
1a. Connexió directa via webcam a la classe mentre         
imparteix la matèria amb la resta del grup estable  
2a.   Comunicació mitjançant els canals de GSuite. 
Tant en un cas com a l’altre el tutor/a continuarà fent el            
seguiment d’aquest alumne/a. 

 
●  El grup estable continua fent classe presencial al centre. 

 
 
 
 



CAS B) CONFINAMENT DE TOT EL GRUP ESTABLE AMB ELS          
DOCENTS D’AQUEST GRUP. 
 

S’ha establert un horari fixe lectiu procurant per l’aprenentatge de          
les competències i vetllant perquè no hi hagi una sobreexposició a les            
pantalles. 
Per fer aquest horari s’ha tingut en compte el pes lectiu de les matèries,              
és a dir, les matèries de 4 hores de docència seran de 2 de connexió.               
Les de 3 hores passaran a ser 2 de connexió. Les de 2 hores, seran d’1                
de connexió. Les d’1 hora no tindran connexió fixa. 
S'utilitzen els canals que el centre té establerts: GSuite (Gmail, Meet,           
GClassroom …) 
 

 
CAS C) DETECCIÓ D’UN CAS POSITIU EN UN GRUP DE          
CONVIVÈNCIA ESTABLE. 
 
Cal fer una prova PCR a tots els contactes estrets dels casos positius.             
Per facilitat la recollida de mostres es desplaçarà una unitat mòbil al            
centre, sempre que sigui possible.  

1. Si la confirmació el cas positiu és durant l’horari escolar: el grup            
estable ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada           
lectiva. 

2. Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari           
escolar: la resta dels membres del grup estable han d’anar al           
centre educatiu a la jornada lectiva següent per organitzar la          
realització de la PCR als contactes estrets i rebre les instruccions           
necessàries per a seguir l’activitat lectiva durant la quarantena. Si          
la PCR no es pot fer al centre, ja s’indicarà on. 

 
 
 
 
 
 



 
SUPÒSITS QUE AFECTEN EL PROFESSORAT: 

 
CAS A)  

SOSPITÓS: Persona amb simptomatologia compatible amb la       
COVID-19 a qui s’ha de fer una PCR i encara no té el resultat. 

● Es queda a casa en aïllament domiciliari a l’espera del resultat de            
la PCR.  

● Avisa al centre i envia feina per aquestes primeres 24/48 hores, si            
es troba bé. 
❏ Si la PCR és negativa i amb les persones que conviu també            

han donat PCR negatiu, s’incorpora al centre. 
❏ Si la PCR és negativa i alguna de les persones del seu nucli             

de convivència dóna positiu, el professor/a no podrà        
reincorporar-se al centre.  

❏ Si la PCR és positiva, no es podrà reincorporar. 
 

En qualsevol dels supòsits: 
 

❏ Si el professor/a queda confinat però sense baixa, haurà de          
treballar telemàticament, per tant, seguirà l’horari      
confeccionat pel confinament. 

❏ Si el professor/a queda confinat amb baixa mèdica: 
Si tenim substitut no cal fer res. 
Si no tenim substitut, i veu que la seva salut s’ho           

permet, de manera VOLUNTÀRIA, pot fer les classes        
mitjançant el Meet, mentre s’està l’espera que arribi un         
substitut. 

CAS B)  
CONTACTE ESTRET AMB ALGUN MEMBRE DE LA UNITAT        

FAMILIAR: 
 
Si el professor/a no presenta cap símptoma però cal que estigui aïllat,            

no estarà de baixa i per tant, haurà de teletreballar. La seva incorporació la              
determinarà l’autoritat sanitària corresponent.  



Per tenir tota la informació sobre la gestió de casos COVID-19 recordeu            
que hi ha els mòduls de formació al Portal de Centre, sobre els quals us               
hem anat informant des de l’inici del curs. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


