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Presentació 
El Pla d’obertura de l’institut Menéndez y Pelayo  per al curs escolar 2020-2011 conté 
les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries i 
educatives han establert.  Fa referència a l’organització dels grups estables, 
l’organització de les entrades i sortides al centre, l’organització del temps d’esbarjo, la 
circulació en el recinte escolar, el pla de neteja i desinfecció, el servei de menjador, les 
activitats extraescolars i els protocols d’actuació en la gestió de casos COVID així com 
de les instruccions en la relació amb la comunitat educativa. 
És un pla per garantir l’inici de l’activitat presencial a l’institut a partir del 14 de 
setembre, inici del curs escolar per a l’alumnat. 
“• Malgrat la pandèmia, tots els infants i 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. 
• L’escola 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.” 
Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres 
escolars 
L’aplicació i obertura d’aquest pla està supeditada a les instruccions dels 
Departaments de Salut i d’Educació que puguin sorgir a partir d’aquest moment.  
Els documents de referència del pla són : 

Referència normativa 

 Instruccions per al curs 2020-2021, del 30 de juny 
 Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia, del 3 de juliol 
 https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/

Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla 
d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021  del 9 de juliol 

 Gestió de casos COVID-19 als centres educatius  
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-
casos-rev.pdf 
9 setembre 

 Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres 
escolars,  
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/I
nforme-obertura-centres.pdf 24 d’agost 

 Carta família i docents 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Esc
ola_Carta_Docents.pdf  
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Esc
ola_Annex_Docents.pdf 

 Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 
per a centres educatius en el marc de la pandèmia” 9 de setembre 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Informe-obertura-centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Escola_Carta_Docents.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/ComunicacionsCentres/Salut_Escola_Carta_Docents.pdf
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https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_
actuacio.pdf 

 Oficina EduSalut BCN COVID19 ,13 setembre 

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_comunicats_centres/20200913_COVID_E
scoles_organitzacio_BCN_DCP_v9.pdf 

 Departament de Salut, Resolució SLT/2700/2020/ de 29 d’octubre per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública 
 

 Criteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid a l’FP, 
Batxillerat,Ensenyaments del règim especial, EOI i CFA 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Orie
ntacions-aprenentatge-hibrid.pdf 

Resolució 2983 que modifica algunes mesures de salut 

Gestió de casos als centres educatius 1 de desembre 

 DECRET LLEI 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en 
 l'àmbit sanitari, social i de salut pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_comunicats_centres/20200913_COVID_Escoles_organitzacio_BCN_DCP_v9.pdf
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_comunicats_centres/20200913_COVID_Escoles_organitzacio_BCN_DCP_v9.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Orientacions-aprenentatge-hibrid.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Orientacions-aprenentatge-hibrid.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823182.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825273.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825273.pdf
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Criteris del pla 

“L’organització a l’entorn de grups de convivència estables (GE) per tal de facilitar la 
traçabilitat de casos possibles que es donin en els centres educatius. En aquestes 
condicions, des d’un punt de vista de salut, té més importància centrar els esforços 
organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de 
preservar-ne la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del 
grup.” 
Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres 
escolars 

Sanitaris 
Reducció del nombre d’alumnes en el GE 
Reducció de la mobilitat i circulació entre espais del centre 
Utilització d’un espai únic per GE. Disminució d’ús d’aules específiques 
Reducció de la barreja de l’alumnat de diferents GE 
Disminució del nombre de professorat que intervé en el GE 
Manteniment en el GE d’1 m entre cadira i cadira 
Ús de mascareta, rentat de mans i distanciament com a rutines de protecció 
Distribució dels nivells educatius per les plantes i aules de l’edifici 
 
Pedagògics 
Creació d’un cinquè grup per línia a cada nivell d’ESO 
Creació d’un quart grup a primer de batxillerat 
Confecció de GE atenent l’optativitat de l’alumnat de cada nivell 
Organització de matèries anuals i matèries quadrimestrals a l’ESO 
Professorat tutor de matèries anuals 
Adaptació del treball de les diferents matèries a l’espai únic de cada GE 
Previsió de treball d’aula no presencial 
Previsió de reunions i comunicacions no presencials en la comunitat educativa 
Organització de dos moments d’esbarjo diferenciats per nivells.(Excepte dijous, on 
s’organitzen dos espais simultanis d’esbarjo)  
Rotació al llarg del curs dels horaris esglaonats en les entrades i sortides del centre 
duran la jornada escolar 

Manteniment del servei de menjador i d’activitats extraescolars al centre 
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Confecció de GE 

Primer d’ESO: 5 grups estables de 24 alumnes; primera planta 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

11 1.4 Castellà Alemany i Optativa 

12 1.5 Matemàtiques Alemany i Optativa 

13 1.6 Anglès Francès 

14 1.16 Socials Francès 

15 A. anglès Català Francès 

Matèries anuals 
Anglès, Castellà, Català, Educació física ( Pati i gimnàs) Matemàtiques, Cultura i valors, 
Optativa, Tutoria     18 hores   6 professors 

Matèries quadrimestrals 
Biologia, Educació visual i plàstica, Música, Socials, Tecnologia  12 hores   2-3 
professors 

 

Segon d’ESO: 5 grups estables de 24 alumnes; segona planta 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

21 2.4 Català Alemany i Optativa 

22 2.5 Física/Tecnologia Optativa 

23 2.6 Anglès Francès 

24 2.8 Matemàtiques Francès 

25 2.3 Castellà Francès 

Matèries anuals 
Anglès, Castellà, Català, Educació física ( Pati i gimnàs) Matemàtiques, Cultura i valors, 
Optativa, Tutoria     20 hores   6 professors 

Matèries quadrimestrals 
Física i química, Música, Socials, Tecnologia  10 hores   2 professors 

 

Tercer d’ESO: 5 grups estables de 24 alumnes; tercera planta 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

31 3.4 Física/Tecnologia Optativa Alemany  

32 3.5 Anglès Optativa 

33 3.6 Anglès Francès i Optativa 

34 3.8 Tecnologia Francès 

35 3.3 Castellà Francès 

Matèries anuals 
Anglès, Castellà, Català, Educació física ( Pati i gimnàs) Matemàtiques, Optativa, 
Tutoria  
18 hores   6 professors 

Matèries quadrimestrals 
Biologia, Cultura i valors, Educació visual i plàstica, Física i química, Socials, Tecnologia  
12 hores   2-3 professors 
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Quart d’ESO: 5 grups estables de 24 alumnes; quarta planta 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

41 4.3 Biologia Biologia i Física 

42 4.8 Castellà Economia i Informàtica 

43 4.4 Tecnologia Tecnologia i Dibuix 

44 4.5 Anglès Llatí i Filosofia 

45 4.6 Matemàtiques Dibuix i arts escèniques 

Matèries anuals 
Totes les matèries 30 hores 9 professors 

 

Primer de batxillerat: 4 grups estables de 27 alumnes 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

1A 4.9 C. Món contemporani Química 

1B 3.9 C. Món contemporani Física i Tecnologia 

1C 2.9 Filosofia Llatí i Literatura 

1D A. Art (3ª ) C. Món contemporani Economia i empresa 

Matèries anuals 
Totes les matèries 

 

Segon de batxillerat: 3 grups estables de 30  alumnes 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

2A A. Música Matemàtiques Matemàtiques científiques i Física 

2B A. Dibuix 3ª Història Batxibac i altres 

2C A. Dibuix 2ª Català Ciències de la terra i Llatí 

Matèries anuals 
Totes les matèries 

 

Segon de batxillerat nocturn: 2 grups estables de  21  alumnes 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

21 2.8 Matemàtiques Modalitat científica 

22 A. Art (3ª ) Anglès Modalitat humanística 

Matèries anuals 
Totes les matèries 
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“Les famílies o els alumnes mateixos, en cas que siguin majors d’edat, 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, presentar documentació acreditativa d’un cas positiu al/la 

director/a del centre en cas d’haver-se diagnosticat per la xarxa privada de salut, 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 amb la gestió de 

casos.” 

Gestió de casos COVID-19 als centres educatius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla d’obertura de setembre  14/12/20                                  Versió 4  Curs 2020-2021 
8 

Accés i circulacions  

Actuacions realitzades en: 

Els accessos d’entrada i sortida del centre indicats per a cada nivell educatiu:  

Accés 1:  

 

 

 

 

 

 

Entrada habitual. Direcció zona arbrada i entrada a l’edifici per consergeria. Direcció a 

l’escala gran.  

Accés 2:  

 

 

 

 

 

Entrada de les escales. Direcció passadís de menjador i entrada a l’edifici per  l’escala 

petita. Aquest accés està disponible solament en els moments de les entrades i 

sortides esglaonades.  

 

La circulació indicada des de l’accés al centre fins l’aula de GE 

El marcatge de zona de passadís per al GE: 

Zona de passadís per al GE on hi haurà armariets de l’alumnat del GE 

El marcatge de les escales: 

Marcatge central de les escales per orientar la circulació per la dreta en qualsevol 

sentit 

La senyalització de cartells: 

Cartells en els dos suros dels passadissos de cada planta. Cartells recordatoris de les 

rutines de protecció a les aules dels GE i espais que s’hagin d’utilitzar: Lavabos, 

menjador, biblioteca gimnàs, sala d’actes 

El marcatge de la posició de les taules al grup estable: 

Per tal de facilitar l’organització del mobiliari de l’aula de GE hi ha un marcatge al terra. 

En els grups d’ESO es proposa l’assignació de taula i cadira al mateix alumne 

Marcatge de circulació al menjador i biblioteca 

Marcatge de línies d’espera 

Marcatge dels bancs interiors i exteriors 

 

 

 



Pla d’obertura de setembre  14/12/20                                  Versió 4  Curs 2020-2021 
9 

Espais 

Espais diferents de l’aula del GE 

Tot i la reducció de mobilitat i la circulació hi ha algun moment de l’activitat de centre 

on es preveu l’ús d’altres espais.  

Gimnàs: La seva capacitat i ventilació permet l’ús per a les sessions d’educació física 

per als GE 

Pati: Espai a l’aire lliure per a les sessions d’educació física i l’esbarjo d’alumnes. 

També per a les activitats extraescolars 

Cinquena planta: Espai a l’aire lliure per a l’esbarjo d’alumnes els dijous 

Biblioteca: Ús durant els moments d’esbarjo i de migdia.  

Menjador: Ús durant l’esbarjo i al migdia 

Lavabos: Tots els lavabos de l’edifici estaran oberts durant la jornada escolar 

 

Espais inhabilitats provisionalment 

Provisionalment l’institut cancel.la l’ús de les aules específiques per reduir la mobilitat i 

canvis d’espai durant la jornada escolar. 

Els vestidors d’educació física no s’utilitzen. 

 

Espais en reserva 

Una part de l’optativitat del currículum especialment a quart d’ESO i Batxillerat fa que 

l’alumnat ocupi puntualment un altre espai diferent al del GE.. Les aules ocupades 

estan contemplades específicament en el pla de neteja i els usuaris seguiran les 

mesures de seguretat establertes. 

 

 

Planta 0.. En reserva l’espai de la biblioteca i la sala d’actes.  

Planta 1. En reserva les aules d’informàtica 1 i 2, aula de francès i aula singular. 

Planta 2. En reserva els laboratoris 1 i 2 física, aula 22 i d’informàtica 3 

Planta 3. En reserva els laboratoris, 1 i 2 biologia i aula 32 

Planta 4., En reserva els laboratoris 1 i 2 tecnologia, aula psicologia i aula 42 

Planta 5. Ús de terrat com a zona esbarjo. En reserva aula 5ª planta. 

 

Espais de professorat 

S’utilitzen tots els espais de professorat respectant les mesures de seguretat sanitària 
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Esglaonaments de circulació de l’alumnat durant la jornada escolar. 

L’alumnat sempre utilitza el mateix accés del centre 

S’organitzen torns de circulació per nivells, amb separacions de 10 minuts durant la 

jornada escolar: A l’inici, durant l’esbarjo, al final migdia, a l’inici tarda i al fina tarda. 

Els torns es revisaran periòdicament per tal de repartir l’impacte en l’horari entre les 

nivells i matèries afectades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada i sortida de batxillerat nocturn. Accés 1 anant directament a l’aula 

corresponent. 
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Neteja i procediments de desinfecció i ventilació d’espais 

 La neteja i desinfecció diària dels espais del centre acordada amb l’empresa de 
neteja. 

 S’amplia el servei de neteja en 8 hores per tal d’assegurar la presència al centre de 
personal de neteja durant tota la jornada escolar i facilitar la desinfecció freqüent 
d’aquelles superfícies d’ús més comú. Les taules d’aules compartides i del 
menjador es netegen en acabar el seu ús. 

 Totes les aules de GE i els espais utilitzats pel professorat tenen gel hidroalcohòlic i 
producte de desinfecció. 

 L’alumnat col·labora activament amb les actuacions de neteja de superfícies  i 
estris utilitzats i especialment en els moments que s’utilitzi un espai diferent al del 
GE. 

 Distribució del gel hidroalcohòlic que es recarrega periòdicament : consergeria, a 
cada l’aula de GE, sales de professorat, gimnàs, menjador, biblioteca hi ha un pot 
de gel hidroalcohòlic. Serà necessari fer-ne ús cada cop que s’entra i surt de l’aula. 

 A cada lavabo, tant de l’alumnat com del professorat, hi ha un pot de sabó i un 
dispensador de paper que s’aniran recarregant periòdicament. 

 Kit professorat amb esborrador(que es retira de les aules) , retolador i clau de 
finestra. El professorat ha de dur la seva pròpia baieta si la necessita durant les 
sessions. 

 

La ventilació dels espais del centre passa per deixar obertes contínuament: 

 3 finestres superiors dels passadissos de cada planta  

 La finestra petita interior de l’aula  

 Les finestres batents de cada aula  

 En el GE es recomana deixar oberta la porta de l’aula durant la classe, evitant al 
mateix temps el contacte amb les manetes, fer ús dels ventiladors del sostre i 
l’obertura de la finestra de la taula del professorat.  

 El professorat obre i tanca la finestra de la taula del professorat durant la seva 
presència a l’aula del GE 

 

 Pla de neteja d’aules compartides nocturn i diürn o altres  
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Requisits d’accés al centre 

Les famílies de l’institut han signat una declaració responsable per la qual es 

comprometen a seguir les normes sanitàries i mantenir el centre informat. Aquest 

document està disponible a la pàgina web del centre.  

https://institutmenendezypelayo.cat/informacio-a-les-families/ 

“Podran accedir al centre educatiu les persones: 

• amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós; 

• no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors” 

Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars  
 

“L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït 
la temperatura amb antitèrmics. L’alumnat hi ha d’entrar amb la mascareta ben 
posada. 
L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes: 
 

Febre o febrícula>37,5ºC 
Tos 
Dificultat per a respirar 
Mal de coll* 
Refredat nasal* 
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i 
adolescents) 

               
*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. 

 
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de 
les següents situacions: 
o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 
molecular. 
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.” 
 
En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus 

SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les 

implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre 

educatiu (vegeu “Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria”) 

Gestió de casos COVID-19 als centres educatius  

 
 

https://institutmenendezypelayo.cat/informacio-a-les-families/
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-

escola/informacio-per-a-centres-educatius/ 

 

Acords de convivència amb mesures sanitàries  

Annex: Cartells dels acords distribuïts pel recinte escolar 

 MASCARETES 

Es obligatòria per a totes les persones en tot el recinte escolar 
S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les 
mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada alumne haurà de portar una bossa de 
paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari 
Solament es pot treure: 
Menjant l’esmorzar  
Durant la sessió d’educació física quan el GE està al gimnàs o al pati 
Al menjador al seure en una taula per menjar 
Es recomana portar una segona mascareta en reserva  
Si l’alumne la perd o se li fa malbé, en demana a consergeria i s’anota el seu nom. A 
partir de la segona vegada l’ha de pagar 
 

RENTAT DE MANS  

Abans d’entrar a l’aula: inici de jornada, al tornar a l’aula després de l’esbarjo 
Després d’utilitzar equipament, ordinadors o altres materials 
Abans i després de passar per una aula diferent de la del grup estable 
Abans i després d’educació física 
Abans i després d’anar al lavabo 
Abans i després de menjar 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-centres-educatius/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-centres-educatius/
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DISTÀNCIA FÍSICA  

Durant qualsevol activitat en el recinte escolar s’ha de mantenir 1’5 metres de 
distància 
En els GE  es pot reduir mentre dura la classe , dins de l’aula i a l’espai assignat al 
passadís 
Durant la circulació dins del centre quan passem a prop d’altres grups estables 
Les cadires d’aula del GE han d’assegurar una distància interpersonal mínima d’1 
metre 
En els moment de fer una cua d’espera: accessos al centre i circulacions pel centre, al 
menjador, els lavabos, la biblioteca, una altra aula diferent, secretaria o consergeria. 
Al pati durant l’esbarjo, respectant les zones marcades al mobiliari exterior 
(BANCS INTERIORS I EXTERIORS) 
 

 

 

 

 
                            CIRCULACIÓ PEL CENTRE 

Circulació evitant barrejar-se amb altres grups estables veïns 
Circulació mantenint en tot moment la distància d’1’5 metres 
Per tal d’evitar la barreja entre GE: 
Espai destinat al GE al passadís. L’alumne ha de romandre a la seva zona assignada. 
Zona marcada per als desplaçaments per les plantes 
Zona marcada per al desplaçament per les escales. Circulació per la dreta 
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 VENTILACIÓ 
Finestres batents de l’aula estable sempre obertes.  
Finestres superiors tancades 
Aules de rotonda obren les finestres inferiors  durant la classe i la tanca l’últim usuari 
del dia 
Porta de l’aula oberta tant com es pugui 
Finestres superiors dels passadissos obertes i fixades 
Finestreta interior petita de l’aula sempre oberta 
Finestra de la taula de professorat es pot obrir i tancar solament mentre el professor 
està a l’aula. 
Finestres del gimnàs obertes  
Cal ventilar l’espai de reunió abans que s’utilitzi novament.  
 
 

          LAVABOS 

Cal accedir-hi sense barrejar-se amb els grups estables veïns 

Capacitat màxima simultània de 3 persones per lavabo 

Zona d’espera marcada al passadís 

Neteja de mans a l’entrada i a la sortida 

Distància física 

Avisar a consergeria si no hi ha gel o paper 
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                                      MENJADOR 

Mascareta al menjador en tot moment excepte quan s’està menjant a la taula 

individual 

Capacitat màxima simultània de 30 alumnes 

Zona d’espera amb distanciament 

Accés per ordre amb grups petits d’alumnes del mateix grup estable 

Rentat de mans 

Circulació d’entrada i sortida 

Taules individuals separades 

Grups estables comparteixen espai amb distància de seguretat 

Torns de menjador 

Vigilància exterior mentre s’esperen o ja han acabat  

 

 

 

 

 

 

 

                                               PATI 

Esglaonaments de baixada i tornada a l’aula 

Ús de la biblioteca amb aforament limitat 

Distància de seguretat i mascareta.  

L’esmorzar es pren sense mascareta en una zona triada per l’alumne que no es 

desplaça mentre està menjant 

El passadís de planta baixa solament s’utilitza per a circular 

Jocs amb distància i amb mascareta 

Material utilitzat es neteja i desinfecta abans i després 

Rentat de mans abans d’entrar a l’aula després de l’esbarjo 
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Reunions de la comunitat educativa 

Totes les reunions de la comunitat educativa superiors a 10 persones es faran 

preferiblement de manera telemàtica a partir del 14 de setembre. També les 

entrevistes de tutoria.  
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Gestió de casos.  

En aquest apartat es reprodueix el document GESTIÓ DE CASOS COVID-19 

ALS CENTRES EDUCATIUS de l’1 de desembre 

“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 i es contactarà 
amb el director/a del centre educatiu.. Sala de visites de la primera planta. 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de 

col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes  

com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una 

persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica 

(infants molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin 

dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions de la 

conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de 

posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una 

bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a 

les situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a 

l’atenció d’un cas sospitós. 

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació 

de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal 

intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents 
accions: 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la 

família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es 

traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre 

d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència 

de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del 

contagi i el seguiment epidemiològic. 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 
família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, 
fora de l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per 
valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 
 

Al Centre d’Atenció Primària: 
 

 El/la pediatre/a, metge/ssa de família o infermera atendran el cas en les 
primeres 24 hores d’inici dels símptomes i es decidirà si escau la realització d’un 
test PCR o d’un test antigènic ràpid TAR. Aquesta prova, en la mesura del 
possible es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes tal 
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com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou 
coronavirus SARS-CoV-2: 

 

 En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per coronavirus 

SARS-CoV- 2, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa en espera del 

resultat de la prova. 

 En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, la família i/o la persona 

amb sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que 

s’encarregarà de les tasques següents: 

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

el funcionament. 

 Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i no escolar 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” que 

inclourà una pregunta/variable que permetrà que la informació de 

l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi de forma prioritzada al 

Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per poder fer el seguiment del 

cas i l’estudi. Si el menor, per qualsevol raó, no ha estat en contacte amb 

l’escola en les 48 h prèvies a l’inici de símptomes/confirmació diagnòstica, 

no es marcarà com a “escolar” a la puntuació (score) de recollida. 

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

que si el cas és positiu hauran de fer quarantena durant 10 dies. Explicar-los 

tot el procés, tal com està indicat al Procediment d’actuació enfront de 

casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Valorar la presència de 

persones vulnerables en el domicili.  

 Si s’ha realitzat una PCR, estarem davant d’un cas sospitós pendent de 

confirmació. En aquest cas, mentre no es disposi del resultat de la prova, els 

adults que no treballin a cap centre escolar podran anar a treballar prenent 

les mesures adequades i els germans que pertanyin a un GCE d’un centre 

educatiu (encara que sigui diferent del cas sospitós) hauran d’estar 

confinats.  

• El Referent COVID Escola serà l’encarregat de les tasques següents: 

 Contactar amb els centres educatius de forma proactiva per establir una línia 

directa de comunicació i poder estar a disposició dels dubtes que  pugin generar-

se. 

 Atendre i informar dels dubtes que plantegen els centres educatius sobre la 

manera de procedir i circuits d’atenció. 

A tot cas sospitós d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 se li farà preferentment un test 

antigènic ràpid en les primeres 24 hores, sempre que els símptomes siguin de 5 dies o menys. 

Si els símptomes fossin de més de 5 dies o no es disposa de TAR, es farà una PCR”. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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 Cercar dintre del CAP, amb un referent assistencial sanitari, en el cas que la 

consulta no pugui ser resolta pel referent Covid, el/la professional que pot resoldre 

la consulta realitzada.  

 Introduir a la Plataforma “COVID Contacts” els contactes estrets del GCE escolar, 

tant de l’aula com, si fos el cas, de les activitats extraescolars dins de l’escola. Cal 

tenir present que és freqüent que l’escolarització sigui a una zona diferent del CAP 

de referència. Les dades de qui són els membres del GCE estan disponibles a la web 

del cens escolar, de manera que no s’han de demanar llistes a les direccions dels 

centres educatius. 

 Si hi ha un cas positiu a una de les seves escoles de referència, donar suport al 

procés de recollida de PCRs al GCE i de la gestió dels resultats. 

 Comunicació fluïda amb l’escola per a l’intercanvi d’informació. 

 Coordinació amb l’Escola, l’equip d’atenció primària (EAP) -especialment amb la 

infermera de referència que l’equip hagi designat- i Salut Pública. 

La infermera de referència del centre educatiu serà la que resoldrà els dubtes 
sanitaris referents a la COVID-19 que el Referent Covid Escolar no pugui resoldre. 
 
El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques 
següents: 

 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 informar-la de l’existència d’un cas confirmat.  

 Omplir la informació sobre què cal fer amb el GCE del cas 

confirmat a la web COVID Escoles, perquè aquesta informació 

arribi puntualment al Servei Territorial d’Educació o al Consorci 

d’Educació de Barcelona. Per a cada grup caldrà informar una de 

les opcions següents: Obert / Confinat / Valorat i no cal acció 

(perquè el centre educatiu i els RECO tinguin la informació que el 

cas confirmat no ha estat contacte estret de la resta de GCE).  

 Valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i descartar un 

brot a la classe i als altres grups als quals pertanyi la persona, així 

com indicar les mesures a prendre en cada situació.  

 Els gestors COVID del servei de vigilància epidemiològica territorial 

també s’encarregaran de la coordinació amb Atenció Primària en 

relació amb la realització de les PCRs en contactes estrets. 

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, 

no està indicat el confinament de les persones convivents. Per tant, 

els pares o tutors legals i els germans i germanes d’un contacte estret 

no es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena 

fins a tenir els resultats  

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 
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en el moment de la sospita clínica. Per tant, serà responsabilitat del 

professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei de 

Vigilància Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa 

en el moment en què es constati un resultat positiu en laboratoris 

clínics homologats (veure Annex 7 del Procediment d’actuació enfront 

de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2) per a la 

realització de PCR per a SARS_CoV-2. En coordinació amb la Societat 

Catalana de Pediatria es faran arribar les instruccions als pediatres que 

exerceixen a l’àmbit privat. 

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. 

 
Quan es confirmi un cas positiu:  
1. Les direccions dels centres escolars han d’informar els pares o tutors legals dels 
infants del grup de convivència estable que els seus infants són contactes estrets 
d’un cas i que han de començar la quarantena domiciliària, evitant les sortides i les 
interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida de l’escola. Per informar-los es 
disposa de la carta de l’Annex 2, on s’especifica com fer la quarantena amb els 
infants i s’informa a les famílies d’on i quan es realitzarà la prova al GCE.  
 
2. En el cas que la confirmació del cas positiu sigui durant l’horari escolar, el GCE 
romandrà al centre educatiu fins a acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre 
mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de 
convivència estable. Finalitzada la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres 
possibles contactes estrets del cas positiu retornaran directament als respectius 
domicilis per iniciar la quarantena (no podran realitzar activitats extraescolars). En el 
cas que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb transport escolar, podran fer-
ho extremant les mesures de seguretat, portant en tot moment la mascareta 
posada i estant separats més de 2 files de la resta d’infants que no pertanyin al 
mateix GCE ―sempre que sigui possible, els infants es distribuiran al transport 
escolar asseguts amb els companys o companyes del seu mateix GCE.  
 
3. En la presa de la mostra es prioritzarà l’organització de l’equip mòbil per fer les 
proves al centre educatiu sempre que sigui possible. Si no s’hagués pogut fer la 
presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà als alumnes abans 
de marxar de l’escola quan i on (a l’escola mateixa o en un punt centralitzat) es 
realitzarà la presa de mostres (carta de l’Annex 2). El punt centralitzat pot ser el CAP 
de referència de l’escola, especialment en entorns dispersos, o algun altre punt 
centralitzat. Cal indicar a les famílies que es farà de forma programada. No és 
necessari que les unitats mòbils esperin l’autorització de VE per fer les PCR dels 
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contactes estrets escolars.  
 
4. Si el resultat del cas positiu es dona fora de l’horari escolar, els alumnes se citaran 
l’endemà a l’escola per realitzar la prova sempre que sigui possible o en les hores 
següents. Si apareixen casos durant el cap de setmana, les mostres es realitzaran 
tan aviat com sigui factible, d’acord amb el centre educatiu i la unitat de presa de 
mostres. S’informarà de la data i el lloc amb la carta de l’Annex 2.  
 
5. Quan no es pugui dur a terme la prova per part de l’equip mòbil, la direcció del 
centre educatiu indicarà a les famílies on i quan es realitzarà. Mentrestant, 
l’alumnat anirà al seu domicili i s’hi quedarà per iniciar la quarantena.  
 
6. En aquest sentit, quan es detecti un cas positiu, s’hauran de coordinar les unitats 
de Vigilància Epidemiològica amb els referents COVID escola i amb els equips mòbils 
o EAP corresponents per realitzar la recollida de mostres. Donada la innocuïtat de la 
prova i com que gran part dels contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es 
recomana que, excepte en algun cas puntual, els pares i mares no acompanyin els 
infants durant la presa de mostra, per tal de no augmentar l’exposició si algun és 
positiu.  
La comunicació entre Salut Pública, el centre educatiu, els Serveis Territorials 
d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona i els RECO garantirà la coordinació 
fluïda entre tots ells. El Servei de Vigilància Epidemiològica és qui s’encarrega de 
l’estratègia de control del brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament 
total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas però, l’escalada de decisions en 
relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre 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 o Consorci d’Educació de Barcelona. 
Sempre que es requereixin aïllaments o quarantenes d’infants que poguessin estar 
en una situació de vulnerabilitat, l’Ajuntament activarà la seva Àrea Bàsica de 
Serveis Socials de referència. A l'hora de fer el seguiment del cas, l'atenció primària 
de serveis socials es coordinarà amb la persona referent de l'atenció primària de 
salut i amb la Direcció de l'escola.  
Els serveis epidemiològics, si detecten un brot a un centre educatiu, ho comunicaran 
als centres i als serveis territorials d’Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona.  
 
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 contactes estrets d’un cas diagnosticat. 
Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la 
quarantena durant els 10 dies que dura el període màxim d’incubació. Cal tenir 
present també que la durada de la quarantena es pot allargar si surten més casos 
positius en fer les proves PCR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del 
contacte amb els nous casos positius.  
 
Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del 
resultat de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha de realitzar comptant 10 dies 
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des del darrer cop que van estar en contacte a l’aula aquests alumnes entre ells.  
 
Si un alumne o una alumna no s’ha realitzat la PCR com a membre d’un GCE per 
manca d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena 
igualment com la resta dels seus companys i companyes.  
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 tests microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin 
detectat casos.  
 
Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada 
per PCR o TAR o serologia IgG durant els 3 mesos anteriors estaran exemptes de fer 
quarantena. El centre educatiu, per motius organitzatius, podrà establir si aquests 
alumnes seguiran la docència telemàtica amb la resta del GCE o si bé es pot 
incorporar a un altre GCE.  
 
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 o el TAR 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 ni l’obtenció 

d’un certificat mèdic per al retorn al centre educatiu. 

 

ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què 

s’ha realitzat PCR  per la presència de símptomes compatibles  i que 

està a l’espera dels resultats) si pertanyen a l’àmbit d’un centre 

educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el 

resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o 

familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 10 

dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un PCR a 

aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu 

d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la 
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quarantena en els convivents durant els 10 dies que dura el període 

màxim d’incubació. 

GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU 

En general, en funció de la naturalesa de les activitats docents en els 

centres educatius, així com de la incidència i prevalença de COVID-19 

descrita fins ara a la població infantil, el risc del personal docent ha de 

ser considerat similar al risc comunitari i classificar-se, per tant, com a 

nivell de risc 1 (NR1). Només en els moments d'atenció a un possible 

cas pot ser considerat NR2. En aquest cas, està indicat l'ús de 

mascareta quirúrgica (o excepcionalment, quan el nen o la nena no 

pugui utilitzar la mascareta quirúrgica, la persona que l'atengui 

utilitzarà mascareta FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d'un sol 

ús). 

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, 

en línies generals, l’esquema mostrat i el/la director/a del centre 

utilitzarà l’aplicació TRAÇACOVID per fer el seguiment i les 

comunicacions internes corresponents de cada cas. La persona que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (vegeu la taula 

de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la 

duu posada, haurà d’abandonar el centre i posarse en contacte amb el 

seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible.  

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR 

per a coronavirus SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en 

aïllament fins a conèixer-ne els resultats. Es prioritzarà la realització 

ràpida d’aquesta prova que hauria de fer-se, en la mesura del 

possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes.  

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància 

Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal 

com s’ha explicat anteriorment. El gestor COVID del CAP li explicarà el 

procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita 

agafar la baixa laboral. Cal que la persona docent es posi en contacte 

amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent 

per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i que des del servei es 

puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas 

positiu. El gestor COVID referent de l’escola s’encarregarà de l’estudi 

de contactes del/s GCE.  

 Si el TAR o PCR és negativa, el/la professional es podrà 

reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi recuperat del 

quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o 

altres símptomes. 
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 Si el TAR o PCR és positiva, el Servei de Vigilància 

Epidemiològica territorial i el SPRL es coordinaran per tal de 

posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com 

indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de 

prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de 

COVID-19. 

El personal del centre educatiu que tingui un familiar convivent en 

espera del resultat d’una PCR per ser un cas sospitós (no si és un 

contacte o s’ha fet un cribratge) no pot acudir al centre educatiu fins 

que no es conegui el resultat de la prova. Ara bé, no necessita una 

baixa laboral sinó el document de deure inexcusable que es podrà 

descarregar des del portal de centre 

Procediment de gestió de casos a l’institut. 

Pel que fa a la gestió de casos a l’Institut durant aquests dos primers mesos es 
comunica a les famílies mitjançant la nota informativa del 3 de novembre: 

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 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.  

Cal informar el tutor o la tutora del grup quan la família tingui informació rellevant de 
la situació del vostre fill o filla i cal 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   

https://tracacovid.akamaized.net/#/08001716
https://institutmenendezypelayo.cat/informacio-a-les-families/
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Actuacions bàsiques en cas d’ensenyament virtual 

Previsió d’ensenyament virtual no presencial:  

 Agilitar l’accés  a la pàgina web destriant clarament les tasques  per nivells i 
matèries 

 Programar virtualment les matèries i departaments: treball aula i criteris 

 Dissenyar horari setmanal telemàtic de matèria que permeti un mínim d’hores 
fixades de relació professorat i alumnat 

 Establir terminis quinzenals de centre a totes les matèries 

 Definir el protocol telemàtic d’atenció i enviament per acotar els períodes de 
disponibilitat del professorat i d’accessibilitat de l’alumnat 

 Preparar reunions no presencials entre professorat i amb les famílies 
 Actuació prèvia durant el mes de juliol. Formulari  al professorat de centre i de les 

propostes de millora en el treball telemàtic 

https://docs.google.com/document/d/1kA_S07z5iCm7TCfvVI5WHLDAx18QGP7UfdKydINFyvk/edit?usp=
sharing  

 Formació del professorat al centre al setembre: Moodle i Classroom 

 
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 * IMYP A CASA 

Actuacions de centre per reduir la presencialitat de l’alumnat de batxillerat 

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, horari Híbrid. 

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. 

https://docs.google.com/document/d/1kA_S07z5iCm7TCfvVI5WHLDAx18QGP7UfdKydINFyvk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kA_S07z5iCm7TCfvVI5WHLDAx18QGP7UfdKydINFyvk/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/imyp.cat/imypacasa/p%C3%A0gina-principal
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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*. 

 * IMYP A CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

“5.4.2. Espai menjador 

El servei s’ofereix a l’espai habitual del menjador escolar.  

Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  

Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. 

Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran 

amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en 

una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi  

Cal garantir les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments. 

No cal utilitzar elements isotèrmics. 

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de 

menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament 

diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de 

seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat. El professorat i el personal 

d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador 

excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

 

5.4.4. Espai cantina als instituts 

Es preveu el funcionament de les cantines escolars en els instituts d’acord amb els 

criteris de distància de i adoptant les mesures necessàries per evitar la concentració 

d’alumnat a l’entrada i a l’interior de la cantina. 

És obligatori l’ús de mascareta pel personal que atengui la cantina. 

A l’entrada s’hi instal·larà un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l’alumnat es 

renti les mans abans d’entrar-hi. 

Es desinfectarà la cantina després de cada torn.” 
Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, 

 

Els acords d’actuació presos a l’institut són: 

Taules individuals per a cada usuari en el moment de l’àpat.  

Mascareta al menjador en tot moment excepte quan s’està menjant a la taula 

individual.  

Capacitat màxima simultània de 30 alumnes 

Zona d’espera amb distanciament 

Accés per ordre amb grups petits d’alumnes del mateix grup estable 

Rentat de mans 

Circulació d’entrada i sortida 

Grups estables comparteixen espai amb distància de seguretat 

Torns de menjador 

Els monitors tenen cura de l’ordenació i l’esglaonament d’accés al menjador. Vigilància 

exterior mentre s’esperen o ja han acabat  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
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Durant el moment de l’esbarjo hi ha una fila d’espera que surt del pati. En aquesta 

zona es respecta la distància de seguretat i l’ús de la mascareta 

S’accedeix al bar seguint l’ordre de la fila i la circulació establerta d’entrada i de 

sortida. 

L’alumnat no es queda a l’interior del bar durant els esbarjos. 

 

Espai migdia.  

Durant la primera setmana de setembre, un cop identificat el nombre d’usuaris del 

menjador, el centre confirmarà a les famílies les condicions d’ús de l’espai migdia.  

El 23 de setembre es comunica les famílies que l’espai de migdia estarà destinat als 

usuaris del servei de menjador i que no hi ha la possibilitat de quedar-se al centre per 

dinar amb carmanyola pròpia o entrepans. 

 

Biblioteca 

L'accés i ús de la biblioteca del centre es veurà modificat aquest curs per garantir les 
normes de seguretat . 
 
AFORAMENT LIMITAT 
L'aforament de la biblioteca es veurà reduït a 26 places de lectura 
4 ordinadors 
Màxim una persona per taula 
 
ACCÉS  AMB RESERVA OBLIGATÒRIA 
La reserva per accedir a la biblioteca és obligatòria. Es farà mitjançant formulari i amb 
un dia d'antelació. 
 
FONS , ACCÈS RESTRINGIT 
La consulta del fons està restringida. S'haurà de fer mitjançant el personal bibliotecari i 
per consultar els documents caldrà fer servir el gel desinfectant. 
 
PRÉSTEC LIMITAT 
El préstec individual es limitarà a un màxim de 2 documents. 
El préstec de lots a l'aula és manté. 
 
DOCUMENTS EN QUARANTENA 
Tots els documents consultats o retornats es posaran en quarantena durant 48 hores 
 
ITINERARIS ENTRADA I SORTIDA 
Entrada per la porta del passadís. Sortida per la porta del pati 
 
SERVEIS EN LÍNIA 
Com ja era habitual la biblioteca atendrà a distància totes les peticions d'informació de 
la comunitat educativa a bibmyp@gmail.com 
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Mesures de protecció, seguretat i higiene activitats extraescolars curs 2020/21 

Inici de les activitats el mes d’octubre. 

Seguint els “Criteris generals per a l’organització de les activitats extraescolars curs 2020/21” 

aprovats per la Direcció General de Joventut i pel comitè tècnic del PROCICAT, a partir del 

document marc estratègic de referència establert des de Salut Pública. 

 

 

Aforament 

L’activitat ha de comptar amb tants participants com ho permeti l’espai disponible on es 

realitzaran les diferents activitats, segons la ràtio general mínima de 2,5m2 per participant. 

Un cop fet aquest càlcul dels m2/participant en termes totals de l’activitat i tenint en compte 

la superfície útil de cada equipament, s’han dictat uns aforaments màxims per cada activitat. 

 

 

Requisits per a participar en les activitats: “Declaració responsable” 

 

Cada família haurà de signar i fer entrega, abans de l’inici de les activitats, d’un document per 

cada fill i/o filla participant d’aquest; on s’exigirà comunicar qualsevol canvi en l’estat de salut 

de l’infant i informar diàriament de l’estat de salut del participant. 

  

 

El/la responsable de seguretat i higiene, format/formada per l’organisme o organismes 

pertinents (Departament de Salut i Departament de Joventut de la Generalitat) per exercir 

com a tal, vetllarà per mantenir les condicions de seguretat i higiene dictades en el marc 

estratègic i es farà responsable de mantenir actualitzats els diferents documents i protocols 

que han de formar part de “l’Expedient intern d’acreditació d’adopció de les mesures” (recull 

de protocols i mesures) existent a cada centre. 

 

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material 

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. El material 

emprat en les diferents activitats es desinfectarà després del seu ús. 

A cada espai que s’utilitzarà es penjarà una graella que permeti anotar i registrar el moment en 

què se n’ha efectuat la neteja. 

 

Característiques dels espais i de les activitats 

 

• Es prioritzen les activitats a l’aire lliure. 

• En espais interiors: caldrà garantir la ventilació de l’espai. Si és possible, mantenir les 

finestres obertes durant tot l’entrenament. 

• Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per infants i adolescents d’un 

mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de 

seguretat. 

• Les activitats es duran a terme en grups de 10 joves com a màxim, per tal de facilitar el 

distanciament físic i les mesures en cas d’infant/jove simptomàtic. 
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• Cada grup tindrà assignat un monitor o una monitora. 

• Cada monitor/a es relaciona sempre amb els mateixos grups d’infants (grups de convivència) 

per tal d’assegurar la traçabilitat. 

 

En el cas que un infant d’un grup de convivència necessiti atenció especial per accident o 

emergència que obligui a absentar-se al seu monitor o monitora, el/la monitor/a d’un altre 

grup es podrà fer càrrec dels 2 grups, només durant el temps mínim imprescindible i utilitzant 

mascareta. 

Cada grup comptarà amb un espai reservat al qual accedirà sempre, un cop arribi a la pista. 

Dins d’aquest espai, hi haurà un lloc habilitat per deixar les motxilles i un punt de referència de 

rentada de mans. 

 

El detall de les activitats, els espais i els horaris d’aquestes, quedaran recollits en el document 

de programació de cada modalitat esportiva, que es penjarà a la pàgina web de cada 

modalitat. 

 

LES PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ SÓN LES SEGÜENTS: 

Rentat de mans sistemàtic: 

• S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica de la rentada de mans efectiva (OMS, 

2020). 

• Les mans es rentaran a l’arribada i a la sortida dels infants, abans i després d’anar al WC, 

abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar. 

• Existiran diversos punts de rentada de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador, 

tovalloles d’un sol ús. 

• En punts estratègics (entrada, espais…) es col·locaran dispensadors de solució 

hidroalcohòlica. 

 

Distanciament físic: 

• Entrades i sortides. Les entrades i sortides dels grups es faran en intervals de 15 minuts per 

evitar aglomeracions. Es podran simultaniejar diferents torns i accessos al centre, sempre que 

hi hagi una distància entre ells, d’almenys 10 metres. 

• Activitats. Els jocs i les activitats esportives i/o de lleure es realitzaran amb un màxim de 10 

infants o joves per tal de facilitar les mesures de distanciament físic. 

 

Ús de mascaretes: 

• En cas de no poder mantenir la distància de seguretat (per a dur a terme una cura, per 

exemple) també es farà ús de mascareta en l’infant/jove i el monitor o monitora. 

• També en casos en què el personal diferent de l’equip de treball del grup entri en contacte 

amb els grups (amb o sense distància de seguretat). 

  

• En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta, s’ha d’entendre mascareta higiènica 

reutilitzable. En el cas dels infants/joves participants, l’han d’aportar ells/es des de casa. 
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Activitats extraescolars 

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: 

 
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. 

 

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

A partir de la resolució SLT/2983/2020 del 21 de novembre, apartat 14, les activitats 

extraescolars presencials que es realitzen al centre es poden realitzar fins un màxim de 

sis persones per aula. Les activitats esportives escolars es poden realitzar adoptant les 

mesures sanitàries prèviament establertes. 

L’associació esportiva de l’institut reinicia les activitats esportives el dilluns 23 de 

novembre. Les sessions d’anglès oral es continuen fent telemàticament. 


