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PRESENTACIÓ 
El Pla d’obertura de l’institut Menéndez y Pelayo  per al curs escolar 2021-2022 conté 
les mesures que es descriuen al Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia del Maig 2021.  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, l’ús de mascareta i la ventilació 
d’espais, 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 13 de 
setembre, inici del curs escolar per a l’alumnat. 

1. Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a 
l’educació en condicions d’equitat.  

2.  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.  

3. L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 
4.  A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en 

condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de 
casos i de contactes. 

Totes les informacions i els documents rellevants estaran disponibles al banner de la 
pàgina web Informació a les famílies durant tot el curs escolar. 
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 

 Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia de Maig 2021 

 Orientacions de ventilació 

 Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia d’ agost de 2021 

 Gestió de casos de covid-19 als centres educatius 3 de setembre  

 

 

 

 

 

 

 

https://institutmenendezypelayo.cat/informacio-a-les-families-inici-de-curs-2021-2022/
https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a600-75f8a12fea88.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a600-75f8a12fea88.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/2021-2022/20210830-pla-actuacio-centres-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.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. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents 
i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de 
relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 
especialment la ventilació i l’ús de la mascareta. 
 
 
Sanitaris 
Reducció del nombre d’alumnes en el GE 
Reducció de la mobilitat i circulació entre espais del centre 
Utilització d’un espai per GE. Disminució d’ús d’aules específiques 
Reducció de la barreja de l’alumnat de diferents GE 
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 segon de batxillerat 
Confecció de GE atenent l’optativitat de l’alumnat de cada nivell 
Organització de matèries anuals  
Adaptació del treball de les diferents matèries a l’espai de cada GE 
Previsió de treball d’aula no presencial en casos de confinament individual o col·lectiu 
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: 4 grups estables de 24 alumnes; primera planta 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  
Alemany A francès F Optativa O 

11 1.4 Castellà A F O 

12 1.5 Anglès A F O 

13 1.6 Socials F O 

14 1.16 Català F O 

 

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

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  
Alemany A francès F Optativa O 

21 2.2 Física A F O 

22 2.4 Matemàtiques A F O 

23 2.5 Tecnologia A F O 

24 2.6 Educació física A F O 

25 2.8 Castellà A F O 

 

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

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  
Alemany A francès F Optativa O 

31 3.3 Castellà F O 

32 3.4 Català F O 

33 3.5 Tecnologia A F O 

34 3.6 Anglès A F O 

35 3.8 Biologia A F O 

 

Quart d’ESO: 5 grups estables de 24 alumnes; quarta planta 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

41 4.2 Biologia Biologia 

42 4.4 Socials Filosofia 

43 4.5 Anglès Educació visual i plàstica 

44 4.6 Castellà Informàtica 

45 4.8 Matemàtiques Tecnologia 

 

Primer de batxillerat: 3 grups estables de 24 alumnes 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

1A 4.9 Física Química 

1B 3.9 Filosofia Batxibac i altres 

1C 2.9 Castellà Optativa 1 
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Segon de batxillerat: 4 grups estables de 24  alumnes 

Grup Aula Tutoria Criteri d’agrupament  

2A 4.3 Matemàtiques Matemàtiques científiques i Química 

2B A. Filosofia Filosofia Batxibac i altres 

2C A. Art Socials Geografia 

2D 2.3 Català Anglès 

 

 

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 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 

 

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 
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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 

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. Els usuaris seguiran les 

mesures de seguretat establertes. En el  cas que diferents grups s’hagin de relacionar 

entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 

especialment la ventilació i l’ús de la mascareta. 

 

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, 

especialment la ventilació i l’ús de la mascareta. 

 

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 5 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. 
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VENTILACIÓ I NETEJA  

L’institut disposa d’una planificació de ventilació i neteja adaptada a les 

característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació 

és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, 

cal seguir curosament les orientacions de ventilació. 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt  

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el 

curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al 

curs 2020-2021. La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una 

periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies 

de contacte habitual. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest  

motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats  

puguin fer-se a l’aire lliure. 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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 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. 

 

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 

 
CONTROL DE SÍMPTOMES  

Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de fer-se 

responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, han 

de signar una declaració responsable a través de la qual: 

▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el 

risc que això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment; 

▪ es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas 

que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en 

els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu, per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

Aquesta declaració responsable està disponible a la pàgina web del centre.  

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

 

La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha 

presentat febre o algun altre símptoma.. 

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un 

alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera 

necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre. 

 

https://institutmenendezypelayo.cat/wp-content/uploads/2021/09/fam%C3%ADlies-declara-responsable.pdf
https://institutmenendezypelayo.cat/wp-content/uploads/2021/09/fam%C3%ADlies-declara-responsable.pdf
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REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE 

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut 

del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni 

presenta com a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19: 

 

 
*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han 

de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es 

recullen a la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, 

odinofàgia i cefalea. 

 

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia 

compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 

90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos 

sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible 

reinfecció. 

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han 

estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar. 

 

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa (si tenen 

una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta completa) 

que presenten alguna de les situacions següents: 

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular 

(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu). 

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19. 

- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra 

prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte 

estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge). 

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com 

a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19. 

  

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els 

infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està 

fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de 
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docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida 

normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu. 

 

En cas que un 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, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip 

pediàtric, de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la 

Societat Catalana de Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si 

té 12 anys o més de 12. 

 

                                               

 
 
 
 

Ventilació 
Mascareta 

Rentat de mans 
 

 

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 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 
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RENTAT DE MANS  

Abans d’entrar a l’aula: inici de jornada, al tornar a l’aula després de l’esbarjo 
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 
 

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. 
Durant la circulació dins del centre quan passem a prop d’altres grups estables 
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. 
 

 

 

 

 
                            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: 
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 al menjador i taules per GE al passadís 

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 

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 

Rentat de mans abans d’entrar a l’aula després de l’esbarjo 

 

 

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.   
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GESTIÓ DE CASOS.  

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

ALS CENTRES EDUCATIUS del 3 de setembre de 2021 

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al 

centre educatiu: 

 

- cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de 

contactar amb el director o la directora del centre educatiu; 

 

- sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal 

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

símptomes –si té més de 2 anys– com a la persona que l’acompanya 

perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb un estat de salut que 

no permet deixar-la sola; 

 

- si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones 

amb problemes respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la 

mascareta per elles mateixes o persones amb alteracions de la conducta 

que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, si no està vacunada (si 

bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta FFP2 

sense vàlvula, 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 calgui 

un equip de protecció individual (EPI) per atendre un cas sospitós; 

 

- si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació 

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

intens; confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar al 061. 

 

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les 

actuacions següents: 

- Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb 

la família de l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo. 

- Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es 

tracti d’un menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de 

referència, preferentment el CAP del sistema públic de salut de 

referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment 

epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

 

Si 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 
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“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”. 

l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la 

situació i fer les actuacions necessàries. 

 

Centre d’atenció primària 

El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les 

primeres 24 hores d’inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d’un test 

PCR o d’un test antigènic ràpid (TAR). Aquesta prova, sempre que sigui possible, s’ha 

de fer en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes, tal com estableix el 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2: 

 

En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-2, s’ha 

d’indicar l’aïllament domiciliari de la persona atesa fins que obtingui el resultat de la 

prova (s’està davant d’un cas sospitós), i quarantena preventiva als convivents en edat 

escolar que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu o de professionals de l’educació, 

sempre que no estiguin vacunats amb pauta completa o hagin passat la covid-19 en les 

darrers 180 dies. 

 

En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de fer el 

seguiment del cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes estrets de fora 

del GCE i identificar-los al programa CovidContacts. 

 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el 

GCE, independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, 

però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no: 

 

Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest 

efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció 

del centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti 

identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera que el TAR 

sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de 

Salut/Educació. 

Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer 

entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR 

(en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del 

laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR). 

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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Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut 

una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb 

el cas, no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer. 

Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, 

passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer 

TAR a farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat 

per als contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament. 

Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 

en els darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la 

quarantena. 

 

El referent covid del centre educatiu (RECO): 

Mitjançant el web Salut / covid escoles i del cens escolar, ha de fer el seguiment dels 

casos nous a les escoles que el tenen de referència. S’ha d’encarregar de la 

comunicació amb el centre educatiu per concretar la data de la PCR dels contactes 

estrets (entre el 4t i 6è dia del contacte estret), ja que els infants o adolescents han 

d’estar informats de la data i l’hora en què es farà l’estudi de contactes. Es tracta d’una 

actuació protocol·litzada i, per tant, no és necessària l’autorització de vigilància 

epidemiològica per programar els estudis de contactes estrets escolars. No s’han de 

demanar llistes als centres educatius perquè tots els GCE estaran identificats al web 

pocs dies després que comenci el curs. 

Ha de donar informació i atendre els dubtes que plantegen els centres educatius sobre 

la manera de procedir i els circuits d’atenció. En cas que com a referent covid no pugui 

resoldre alguna consulta, ha de cercar dintre del CAP, un referent assistencial sanitari, 

el o la professional que la pot resoldre.* 

Si hi ha un cas positiu en una de les escoles que el tenen de referència, ha de donar 

suport, si es requereix, al procés de recollida de PCR al GCE i a la gestió dels resultats. 

Ha de revisar els resultats de les PCR/TAR dels contactes estrets per comprovar que 

s’han fet, que no hi ha casos positius, i que es tenen tots els resultats de les proves 

diagnòstiques que s’han fet als alumnes. 

S’ha de comunicar de manera fluïda amb el centre educatiu per intercanviar 

informació. 

S’ha de coordinar amb el centre educatiu, 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 és qui ha de resoldre els dubtes sanitaris referents a la 

covid-19 que el referent covid del centre educatiu no ha pogut resoldre. 

 

Servei de vigilància epidemiològica territorial (SVET) 

Té assignades les tasques següents: 

* Cercar els contactes estrets de qualsevol àmbit i fer-los el seguiment adequat. 
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* Omplir la informació sobre què cal fer amb el GCE del cas confirmat al web covid 

escoles, perquè aquesta informació arribi puntualment al RECO, al centre 

educatiu, i als serveis territorials d’Educació o al Consorci d’Educació de 

Barcelona. Per a cada grup cal informar una de les opcions següents: obert / 

confinat / valorat i no cal acció (perquè el centre educatiu, el RECO i els serveis 

territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona 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 pertany la persona, i també indicar les mesures que cal 

prendre en cada situació. Des dels SVET es podran determinar accions 

addicionals d’aïllament/quarantena segons l’estudi dels brots. 

* Els gestors covid del SVET també han de coordinar-se amb l’atenció primària en 

relació amb la realització de les PCR en contactes estrets. 

 

Mentre s’està esperant el resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb símptomes 

(s’ha fet PCR i no TAR): 

* No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència 

estable. 

* Només s’han de confinar els germans i convivents adults de l’infant o adolescent 

que estudien o treballen en un centre educatiu i que no estan vacunats amb la 

pauta completa o han passat la malaltia (amb prova diagnòstica que així ho 

confirmi) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte amb el cas. 

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el 

confinament dels convivents. Per tant, els membres de la família d’un contacte estret 

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

tinguin els resultats. 

 

En el cas de les famílies que consulten un servei mèdic privat o una mútua, és 

responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita alertar el servei de 

vigilància epidemiològica territorial de referència de la persona que s’ha atès en el 

moment en què es constati un resultat positiu en laboratoris clínics homologats (vegeu 

l’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. La família ho ha de notificar 

al centre educatiu perquè es faci l’estudi de contactes (a través del SVET o del CAP de 

referència). Es faran arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit 

privat. 

La persona o la família del menor rep el resultat: si és negatiu, a través de l’aplicació La 

Meva Salut o d’un SMS. Si és positiu, la comunicació la farà 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. 

 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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Quan es confirmi un cas positiu: 

- Les direccions dels centres educatius han d’informar els pares, mares o tutors 

legals dels infants del grup de convivència estable que els fills o filles són contactes 

estrets d’un cas i que han de començar la quarantena domiciliària. Els han dir que 

evitin les sortides i les interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del 

centre educatiu, sempre que no tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, ja que en aquests dos supòsits no han de 

fer quarantena. Per informar-los es disposa de la carta de l’annex 2, on s’especifica 

com s’ha de fer la quarantena amb els infants i s’informa les famílies d’on i quan es 

farà la prova al GCE. 

 

- En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de 

romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, 

sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de 

grups de convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE i 

els altres possibles contactes estrets del cas positiu han d’anar directament als 

respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer activitats 

extraescolars). En el cas que els infants del GCE hagin de tornar a casa amb 

transport escolar, poden fer-ho, si bé han d’extremar les mesures de seguretat, 

portar en tot moment la mascareta posada, i estar separats més de 2 files de la 

resta d’infants que no pertanyin al mateix GCE ―sempre que sigui possible, els 

infants s’han de distribuir al transport escolar asseguts amb els companys o 

companyes del seu mateix GCE. Els contactes estrets amb la pauta de vacunació 

completa o que han passat la malaltia en els 6 mesos previs poden continuar fent 

les seves activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de seguretat. 

- S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment 

de l’estat vacunal: 

 

1. Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han passat 

la malaltia en els darrers 6 mesos: TAR a una de les farmàcies autoritzades el 

dia 0-1 del coneixement del cas positiu. 

 

2. Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6 

dies del contacte. La presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs 

centralitzats (el CAP de referència de l’escola, especialment en entorns 

dispersos, o algun altre punt centralitzat) o en el mateix centre educatiu, 

segons convingui a l’efecte de l’organització de l’atenció primària. El centre 

educatiu ha d’informar, sempre que sigui possible abans que els alumnes 

marxin cap casa per iniciar la quarantena, i mitjançant la carta de l’annex 2, del 

lloc on es farà la prova i també de la data i l’hora. 
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- Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan 

correctament vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix 

de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el període 

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/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 

10 dies des del contacte amb els nous casos positius. 

- Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només 

poden sortir-ne per anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte estret 

o, en cas que els hagin aparegut símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i descartar, 

si escau, que es tracti d’un cas positiu. 

- Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part 

dels contagis es produeixen en l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no 

acompanyin els infants durant la presa de mostra, per tal de no augmentar l’exposició 

si algun d’ells és positiu. 

- 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 fer fins que hagin passat 10 dies 

des que van estar en contacte a l’aula per última vegada. 

- Si un alumne o alumna no s’ha fet 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 de membres del grup. 

- Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada 

per PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer 

quarantena. 

- En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de cas 

que dirigeix, pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests 

microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

 

La comunicació entre salut pública, el centre educatiu, els serveis territorials 

d’Educació o, si escau, el Consorci d’Educació de Barcelona i els RECO ha de tenir una 

coordinació fluïda. El servei de vigilància epidemiològica s’ha d’encarregar de 

l’estratègia de control del brot, que pot incloure, en determinats casos, el tancament 

total o parcial del centre educatiu. En tot cas, però, la presa de decisions en relació 

amb el tancament de l’activitat presencial d’un centre educatiu ha de ser el resultat 

de la valoració que en facin l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat 

educativa. 

 

Sempre que es produeixi un cas positiu s’ha de comunicar a l’ajuntament corresponent 

mitjançant el serveis territorials d’Educació corresponents o, si escau, el Consorci 

d’Educació de Barcelona. 
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Sempre que s’hagin d’aplicar aïllaments o quarantenes a infants en possible situació de 

vulnerabilitat, l’ajuntament corresponent ha d’activar l’àrea bàsica de serveis socials 

que té de referència. A l’hora de fer el seguiment del cas, l'atenció primària de serveis 

socials s’ha de coordinar amb la persona referent de l'atenció primària de salut i amb 

la direcció del centre escolar. 

 

Si els serveis epidemiològics detecten un brot a un centre educatiu ho han de 

comunicar als centres i al serveis territorials d’Educació o, si escau, al Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 

Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop hagi 

remès la simptomatologia. En tots els casos cal seguir les recomanacions que recull el 

document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera 

general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. 

 

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona 

no hagi requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li 

hagi indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies 

des que van començar els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 

hores des de la desaparició dels símptomes. 

 

No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al 

centre educatiu. 

 

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

Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell a qui s’ha fet PCR o TAR per la 

presència de símptomes compatibles i que està en espera dels resultats) que no 

estiguin vacunats i que no hagin passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen 

a l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el 

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

En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans i familiars que són 

contactes estrets han de seguir el procediment general de gestió de casos de covid-19. 

 

GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU  

El percentatge de professionals dels centres educatius vacunats és molt elevat (> 90%), 

per la qual cosa la gestió de casos en aquests professionals és lleugerament diferent a 

la del curs anterior: 

-  Els professionals correctament vacunats que siguin contactes estrets d’un cas positiu 

no cal que facin quarantena, sempre que siguin asimptomàtics. 
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-  Els qui formen part d’un GCE sí que s’han de fer una prova de cribratge, encara que 

estiguin vacunats: un TAR el mateix dia que s’assabentin que són contacte estret o 

l’endemà, en una de les farmàcies habilitades a aquest efecte. 

- Els contactes estrets no vacunats s’han de fer una PCR al 4t-6è dia del contacte 

estret, i han de fer quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la 

PCR. 

- Si la  persona ha passat la covid-19 en els 90 dies previs, no es considera un cas 

sospitós, tret que tingui una clínica molt suggestiva. 

- Tot i que la persona estigui vacunada, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha 

d’actuar com en qualsevol altre cas positiu (vegeu 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 no està vacunat i té un familiar convivent a 

l’espera del resultat d’una PCR perquè és 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 pot descarregar des del Portal de centre. 

- Cal recordar que si bé els docents tenen cobertura de MUFACE, se’ls va assignar un 

CIP des del qual poden accedir a La Meva Salut i fer el seguiment del resultat de les 

proves diagnòstiques. Si es desconeix el número d’aquest CIP, es pot telefonar al 061. 

 

 

ACTUACIONS BÀSIQUES EN CAS D’ENSENYAMENT VIRTUAL 

Horaris telemàtics en grups confinats 

En cas de confinament d’una part de l’alumnat del GE es mantindrà l’horari habitual. El 

professorat realitzarà l’ensenyament sincrònic on line i presencial amb tot l’alumnat 

del GE. El Departament d’Educació anuncia que el desplegament d’ordinadors per a 

l’alumnat de primer i segon d’ESO es realitzarà a partir del segon trimestre del curs 21-

22. Durant el mes de setembre les coordinacions de nivell detectaran l’alumnat que 

encara no té dispositiu i l’institut l’hi lliurarà en préstec temporal fent ús de la reserva 

disponible d’ordinadors al centre. 

 

SERVEI MENJADOR 

El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la 

represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, 

s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de 

les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, 

el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable  

 

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevencio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4802/guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevencio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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L’alumnat que faci tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres, l’ha de fer 

exclusivament per al seu grup de convivència. Si l’alumnat recull el menjar en una línia 

d’autoservei, cal que mantingui la distància en la filera. 

El personal docent i el personal d’administració i serveis del centre podran 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 menjant. 

Espai de cantina  

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

En el cas que hi hagi taules, els alumnes d’un mateix grup estable poden seure junts. 

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una 

cadira buida (equivalent a 1,5 metres) entre ells per garantir-ne la distància.  

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

renti les mans abans d’entrar-hi.  

Cal ventilar i desinfectar la cantina d’acord amb instruccions de ventilació vigents. 

 

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  

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 l’espai de migdia s’atendrà l’alumnat que fa ús del servei de menjador.  

L’alumnat que no fa ús del servei de menjador no es queda dins del centre. 
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BIBLIOTECA 

L'accés i ús de la biblioteca del centre es manté amb les mesures de seguretat 
generals. No caldrà cita prèvia per accedir-hi. 
 
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 
MESURES DE PROTECCIÓ, SEGURETAT I HIGIENE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 

2021/22 

Es duran a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que 

fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de 

prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent. 

 

L’AEEIMyP iniciarà les activitats el mes de setembre seguint els   “Criteris generals per 

a l’organització de les activitats extraescolars curs 2021/22” 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.  

Instal·lacions a l’aire lliure: 70% de l’aforament  

Instal·lacions tancades: 70% o 50% en funció de les condicions de ventilació. És per 

aquesta raó que l’obtenció de plaça definitiva per l’activitat o activitats, dependrà de 

l’aforament i es dictaminarà per ordre de preinscripció. Un cop finalitzat el període de 

formalització de la preinscripció i sempre que quedin places, es podrà realitzar la 

inscripció directa.  

 

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.  

 

Competicions  

1.- Es permeten TOTES les competicions esportives a Catalunya, que s'ha de dur a 

terme segon el pla de desconfinament esportiu de Catalunya.  

2.- Es permet l'accés de públic. Cal tenir en compte les restriccions en cada cas concret.  

 

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.  

mailto:bibmyp@gmail.com
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/pla-actuacio-extraescolars-colonies.pdf
https://www.aeemenendezypelayo.com/
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 Els vestidors segueixen sense utilitzar-se com a norma interna del centre.  

 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.  

 Cada grup tindrà assignat un monitor o una monitora. 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.  
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La prova es fa al mateix centre educatiu Data:  Hora:   

Us heu de dirigir a un punt centralitzat 

Lloc: Data:  Hora:   

       Us heu de dirigir al vostre CAP 

Carta del circuit A. Alumnat no immunitzat 

Benvolguda família, 

 
Us comuniquem que hi ha hagut un cas positiu de covid-19 al grup de convivència estable del 

vostre fill o filla. El vostre fill o filla caldrà que faci un període de quarantena,1 atès que és 

un contacte estret de la persona que ha donat positiu i no té la pauta de vacunació completa 

o no ha passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, i s’ha de fer una prova per fer l’estudi de 

casos (actualment s’utilitzen les proves PCR o els tests d’antígens). 

En primer lloc, us volem demanar tranquil·litat i la màxima col·laboració. La covid-19 és una 

malaltia lleu en infants i joves, però és molt important fer les quarantenes per tallar-ne la 

cadena de transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la comunitat. Això és 

especialment important per protegir les persones més vulnerables. 

 
La recollida de mostres es farà mitjançant un frotis nasal, que és una tècnica molt 

senzilla, indolora i innòcua que consisteix en posar un bastonet a l’interior de les fosses 

nasals. En el requadre de sota s’especifiquen tots els detalls amb la indicació d’on es farà 

la prova. 

 
És important aclarir que els contactes estrets dels contactes no són contactes i, per tant, no 

han de fer cap mesura especial. És a dir, els germans d’infants o adolescents que estiguin 

fent quarantena, poden assistir a classe amb normalitat. 

 
Seguint els nous protocols de gestió de casos als centres educatius del curs 2021-2022, la 

prova diagnòstica s’ha de fer entre el 4è i el 6è dia. Encara que el resultat sigui negatiu, cal fer 

la quarantena durant tots els dies establerts. Amb la prova diagnòstica negativa sabem que 

la persona en aquell moment no té la malaltia però aquesta es pot desenvolupar més tard 

mentre dura el període d’incubació del virus, per això és tan important fer bé la quarantena i 

observar que no apareguin símptomes. Durant els dies de quarantena no es pot fer cap 

mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents. Si apareixen 

símptomes, cal que consulteu al vostre centre d’atenció primària. 

 
Lloc de realització de la prova dels contactes estrets de la classe 

 

 

1
 Si la comunicació del cas positiu és en hores lectives, el vostre fill o filla continua l’activitat lectiva del dia al centre 

educatiu, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència 
estable. Un cop acabada la jornada al centre, ha d’anar directament a casa per iniciar la quarantena (no pot fer 
activitats extraescolars). 
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Data:    
 
L’endemà d’aquesta data el vostre fill o filla inicia les classes al centre educatiu. 

 

Consells per fer correctament les quarantenes 

 

- En sortir de l’escola s’anirà directament al domicili. No es pot assistir a activitats 

extraescolars, ni a domicilis d’altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili habitual. 

- No es podrà sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents. 

- Caldrà evitar el contacte amb persones vulnerables. 

- En cas de contacte físic proper, especialment per a infants majors de 6 anys, és recomanable 

utilitzar mascaretes, tant la persona que està fent la quarantena com els seus convivents. 

- Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si és major de 6 

anys i està acompanyada, ha de portar mascareta i rentar-se les mans de manera freqüent, 

especialment, abans i després de sortir de la seva estança. Cal ventilar bé la sala o cambra. 

- En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, mantenir les 

distàncies adequades i després ventilar bé l’estança. 

- Totes les persones que conviuen es rentaran les mans sovint. 

- Caldrà mantenir el domicili ben ventilat. 

- Els jocs i les joguines no s’han de compartir i cal netejar-los i desinfectar-los de manera 

adient. 

- Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les portes, 

taules, cadires, etc.). 

- Cal vigilar els símptomes i si n’apareixen contactar amb el centre d’atenció primària de 

referència. 

 

Data en què acaba la quarantena 

(només alumnes sense pauta de vacunació completa2 i que no han passat la covid-19 en els 

darrers 6 mesos) 

 

 

Us agraïm la vostra col·laboració.  

Atentament, 

Equip directiu 

 

Indiqueu el lloc i data en què s'envia la carta 

 

 

 
2  Es considera que les persones tenen una pauta de vacunació completa quan han passat 14 dies de la darrera dosi 

de vacuna o bé quan han passat la covid-19 i han rebut una dosi de vacuna fa almenys 14 dies. 
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Carta del circuit B. Alumnat immunitzat d’ESO i ensenyaments postobligatoris 

 

Benvolguda família, 

 

Us comuniquem que hi ha hagut un cas positiu de covid-19 al grup de convivència estable del 

vostre fill o filla. El vostre fill o filla no ha de fer el període de quarantena, perquè té la pauta 

de vacunació completa1 o ha passat la covid-19 en els darrers 6 mesos. Tot i així, com que és 

un contacte estret sí que es demana que es faci una prova per detectar la covid-19: en cas de 

tenir símptomes cal que us poseu en contacte amb el vostre centre d’atenció primària. 

 

En primer lloc, us volem demanar tranquil·litat i la màxima col·laboració. La covid-19 és una 

malaltia lleu en infants i joves, però és molt important fer les quarantenes per tallar-ne la 

cadena de transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la comunitat. Això és 

especialment important per protegir les persones més vulnerables. 

 

La recollida de mostres es farà mitjançant un frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, 

indolora i innòcua que consisteix en posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals. 

 

Seguint els nous protocols de gestió de casos als centres educatius del curs 2021-2022, la 

prova indicada per al vostre fill o filla és un test d’antígens que s’ha fer al més aviat possible 

(en el termini màxim és de 4 dies) en una de les farmàcies2 habilitades participants. Si el 

resultat fos positiu, seria aleshores un cas confirmat de covid-19 i hauria d’iniciar un període 

d’aïllament de 10 dies. En cas de no fer-se el test en el termini màxim establert, el vostre fill o 

filla hauria de fer quarantena. 

És important aclarir que els contactes estrets dels contactes no són contactes i, per tant, no 

han de fer cap mesura especial. És a dir, els germans d’infants o adolescents que estiguin fent 

quarantena, poden assistir a classe amb normalitat. 

 

Us agraïm la vostra col·laboració.  

Atentament, 

Equip directiu 

 

Indiqueu el lloc i data en què s'envia la carta 

 

 

 
1 Es considera que les persones tenen una pauta de vacunació completa quan han passat 14 

dies de la darrera dosi de vacuna o bé quan han passat la covid-19 i han rebut una dosi de 

vacuna fa almenys 14 dies. 

 
2 La farmàcia es pot escollir d’entre les que hi ha a les llistes que trobareu al canal Salut, al web 

Escola segura del Departament d’Educació i al web dels col·legis farmacèutics provincials. La 

realització del test d’antígens no tindrà cap cost per a l’usuari. 

 


