
Nota informativa 4 de març del 2021 

Horaris mixtos presencial –telemàtic a Batxillerat 

A partir del dia 10 de març augmentem la presencialitat de l’horari de batxillerat. 
Passarem del 60%  al 80%. En aquests moments no està indicat arribar al 100%, ja que 
continuen vigents les Instruccions per a centres educatius de l’11 de novembre de 
2020 “en el sentit de reduir l’assistència presencial de l’alumnat d’estudis 
postobligatoris” i  on s’indica que cal “ en conjunt, un mínim del 50% de les hores de 
forma presencial al centre i a criteri de la direcció  i d’acord amb el Pla d’obertura, , 
cada centre pot adaptar la presencialitat..”. i la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de 

febrer.  Hem informat la Inspecció de centre i el Consell escolar. 

Seguint un horari establert, l’alumnat assistirà a l’Institut 4 dies de la setmana i  
continuarà tenint un dia no presencial, telemàtic. Horaris de batxillerat. 

Portes Obertes de 2021 

Durant aquests dies hem començat el període d’informació i les sessions virtuals amb 
les famílies que volen conèixer el nostre institut abans del període de preinscripció 
escolar. 

Hem concentrat en aquest lloc Portes obertes 2021 els enllaços i els documents de la 
pàgina web on està centralitzada tota la informació. Us animeu a visitar-la. Com 
veureu no hi ha cap trobada presencial.  

Agraïm el treball del professorat i de l’alumnat en l’elaboració del vídeo fet 
especialment durant aquest darrers dies de febrer. 

Participació a l’Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) 

Us comuniquem que l’institut ha estat seleccionat per participar a l’Enquesta de 
Factors de Risc en Escolars de Secundària (FRESC), que es realitza periòdicament a una 
mostra d’escolars de la ciutat per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB). Les enquestes de salut són un dels instruments utilitzats per aprofundir en el 
coneixement de la salut de la població, així com dels factors que la determinen i el seu 
impacte en les desigualtats socials. La mostra de l’institut es farà amb un grup de 
segon i un altre de quart d’ESO. 

Si desitgeu obtenir més informació sobre l'enquesta FRESC, podeu consultar al següent 

enllaç:  https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquesta-fresc 
 

Estudi Pilot PISA 2022 

L’estudi PISA el realitza cada tres anys l’Organització per a la Cooperació i 
Desenvolupament Econòmic (OCDE), que des de l’any 2000 s’aplica sobre alumnat de 
15 anys d’arreu del món, amb l’objectiu d’avaluar els sistemes educatius dels 90 països 
que hi participen.  
El president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ens comunica que 
hem estat seleccionats  per formar part del pilotatge de l’estudi PISA 2022.  

https://sites.google.com/imyp.cat/imypacasa/horaris-batxillerat_1?authuser=0
https://institutmenendezypelayo.cat/portes-obertes-eso-2021/
https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/enquesta-fresc


Gestió de casos Covid 
Pel que fa a la gestió de casos a l’Institut continua vigent el procediment descrit a la 
nota informativa de novembre. 

Us hem de recordar que tingueu molta cura amb el control de símptomes del vostre fill 
o de la vostra filla i que el fet d’assistir amb algun dels símptomes que s’especifiquen 
en la declaració responsable de principi de curs, posa en risc la resta d’alumnat del 
grup estable. 

Gestió de casos de Covid als centres educatius:  1 desembre 2020 

“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:  

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  
- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  
- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  
- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte 

estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.” 

 
Incidència de grups confinats 
 
Durant el primer trimestre, al nostre institut i per ordre cronològic, han estat confinats: 
32, 44, 2B, 1B, 2A 2C, nocturn 22, 34 i 22 
Durant aquest segon trimestre: 
32, nocturn 21, 2B, 24, 33, 11, nocturn 22, 31, 2A, 14, 23 i 1A i un grup d’activitats 
extraescolars. 
 
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. 

Aquesta nota està publicada a la pàgina web al bàner  INFORMACIÓ FAMÍLIES   

Equip directiu 

 
 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://tracacovid.akamaized.net/#/08001716
https://institutmenendezypelayo.cat/informacio-a-les-families/
https://institutmenendezypelayo.cat/

