
Nota informativa del 3 de novembre del 2020 

A conseqüència de la Resolució de la consellera de Salut i del conseller d’Interior, per la 
qual es publiquen noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19,  us volem fer arribar les indicacions del 
Departament d’Educació  vigents a partir d’aquesta primera setmana de novembre: 

Tots els nivells d’ESO mantenen la plena presencialitat  sense cap modificació 
en l’activitat lectiva actual.  

En els grups de Batxillerat, s'han d'adoptar mesures per reduir la presencialitat 
dels alumnes als centres. Les noves mesures organitzatives que els centres 
hagin d’implantar s'han de desplegar durant la setmana vinent i s'han de 
mantenir, si més no, fins al final d’aquest primer trimestre.   
 
Les activitats extraescolars , l'esport escolar i les activitats extraescolars que es 
duen a terme fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, i 
amb un propòsit educatiu o formatiu, queden suspeses si es fan de manera 
presencial. 

Seguint les indicacions anteriors en el nostre institut aplicarem: 

Horaris mixtos presencial –telemàtic a Batxillerat 

En el cas dels grups de Batxillerat diürn i nocturn hem establert un calendari que 
comença a partir del 2 de novembre i que ha de durar fins que acabi el trimestre. 

1r Batxillerat:  faran presencialment totes les classes dels dilluns, dijous i divendres. Els 
dimarts i dimecres hauran de seguir l'horari d'atenció telemàtica adjunt. 

2n Batxillerat diürn : faran presencialment totes les classes dels dilluns, dimecres i 
divendres. Els dimarts i dijous hauran de seguir l'horari d'atenció telemàtica adjunt. 

2n Batxillerat nocturn: faran presencialment 17 hores lectives setmanals, ajustades al 
seu horari , acabant 4 dies a les 20 hores i un dia a les 20:50, seguint l’horari presencial 
adjunt. 

YMYP A CASA 

Horaris telemàtics en grups confinats 

Quan  qualsevol grup de l’institut es confina , l’alumnat ha de treballar telemàticament 
a  partir del dia següent segons el  calendari que es publiqui a  

YMYP A CASA 

 

Activitats extraescolars 

L’associació esportiva suspèn totes les activitats extraescolars durant els propers 15 
dies. Les activitats d’anglès oral es faran telemàticament. 

https://sites.google.com/imyp.cat/imypacasa/p%C3%A0gina-principal
https://sites.google.com/imyp.cat/imypacasa/p%C3%A0gina-principal


Gestió de casos 

Pel que fa a la gestió de casos a l’Institut durant aquests dos primers mesos us volem 
comentar que: 

Quan a l’institut ens arriba la informació que un alumne o una alumna és positiu, 
immediatament enviem les dades (Nom, TSI , Telèfon) de la resta de membres del grup 
estable a RECO - Referent Covid Escoles - CAP Adrià. Aquesta comunicació també es fa 
quan succeeix en cap de setmana o festiu. 

El servei d’Epidemiologia i la Referent ens comuniquen si cal confinar el grup, la durada 
del confinament i la convocatòria per a la realització de les proves PCR. 

En rebre la confirmació del confinament , enviem via Esemtia l’avís a les famílies del 
grup amb la informació de què es disposa en aquell moment. L’alumnat comença el 
treball telemàtic a partir del dia següent. 

El confinament inicialment previst es pot allargar perquè: 

 Cal esperar que tot l’alumnat del grup confinat hagi rebut el resultat de les 
proves  

 Entre les proves realitzades al grup es detecta algun nou cas positiu 
 

En aquests casos, la referent ens comunica la data final de confinament. 

En tot aquest procés de comunicacions, com veieu, l’institut fa de connector entre 
famílies i autoritats sanitàries. Durant els últims casos de confinament hem vist com els 
terminis d’execució de proves i de la posterior arribada de resultats s’han dilatat 
lleugerament. 

A l’enllaç TRAÇACOVID de la pàgina web de l’institut podeu veure l’actualització  de 
grups confinats en els centres del Consorci d’Educació de Barcelona.  

Fins al dia d’avui, al nostre institut i per ordre cronològic,  han estat confinats en 
períodes de 10 a 14 dies els grups: 

32, 44, 2B, 1B, 2A 2C i  nocturn 22 
 
Informeu el tutor o la tutora del grup quan tingueu informació rellevant de la situació 
del vostre fill o filla i recordeu seguir amb cura el procediment de control de 
símptomes i temperatura acordada en la declaració responsable d’inici de curs. 
 
Aquesta nota està publicada a la pàgina web en el banner  INFORMACIÓ FAMÍLIES   

Equip directiu 

 
 

https://tracacovid.akamaized.net/#/08001716
https://institutmenendezypelayo.cat/informacio-a-les-families/
https://institutmenendezypelayo.cat/

