
 

Nota informativa de febrer de 2022 

Context sanitari a l’institut: gener-febrer.  Gestió de casos. 

S’ha actualitzat el Pla d’obertura amb les noves indicacions del mes de gener. El podeu 
consultar a la pàgina web. 

Durant les tres setmanes de gener, l’impacte de casos positius al centre ha estat molt 
rellevant tant a l’alumnat (126 casos) com al professorat i PAS ( 14 casos).  

L’aplicació del protocol establert pels departaments de Salut i Educació s’ha centrat en 
la quarantena de 7 dies de l’alumnat no immunitzat i la continuïtat de l’assistència a 
l’institut de l’alumnat immunitzat amb la recomanació de fer-se proves TAR a les 
farmàcies. El degoteig de casos amb els continus aïllaments i reincorporacions 
d’alumnat ha estat la dinàmica habitual durant aquest període.  

A partir de la primera setmana de febrer els casos positius al centre han disminuït 
clarament. El 10 de febrer entra en vigor la modificació d’ús de mascaretes en els 
centres educatius.  

Les direccions dels centres educatius hem demanat al Departament d’Educació la 
revisió de l’actual protocol en la línia d’evitar les quarantenes de l’alumnat.  

Amb data 22 de febrer ens comuniquen la flexibilització de les mesures de seguiment 
dels casos Covid. “A partir d’ara , no s’identificaran contactes estrets ni, per tant, 
s’indicaran quarantenes”. 

Us volem agrair la vostra col·laboració en la gestió d’aquesta situació que sabem ha 
afegit certes dificultats i incomoditats en algunes famílies. 

 

Portes obertes 

Ja estem preparant les Portes Obertes de presentació de l’institut per a les noves 
famílies del curs vinent. Centralitzem tota la informació a la pàgina web. La nostra 
intenció és procurar la visita al centre en grups reduïts i amb cita prèvia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://institutmenendezypelayo.cat/pla-dobertura-gener-2022/
https://institutmenendezypelayo.cat/wp-content/uploads/2022/02/novetats-us-mascareta-patis-2021-2022.pdf
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=430136
https://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/notes-premsa/nota-premsa/?id=430136
https://institutmenendezypelayo.cat/portes-obertes-virtuals-2022/


Competències bàsiques de quart d’ESO 

El passat 28 de gener el Departament d’Educació ens va comunicar que a causa de 
l’estat de la pandèmia s’ajornaven les proves de competències bàsiques previstes per 
als dies 9 i 10 de febrer. Les noves dates seran els dies 2 i 3 de març. 

 

Viatges escolars  

Enmig de tot aquest context sanitari hem 
recuperat després de dos anys els viatges 
de promoció de Batxillerat (Viatge al País 
Basc abans de Nadal) i de Quart d’ESO 
(Esquiada a la Cerdanya la primera 
setmana de febrer). Som conscients de la 
singular importància que en aquests 
moments tenen aquestes dues sortides 
per al nostre alumnat.  

 

Novament us volem agrair l’actitud de cooperació per 
tal que l’organització prèvia i el desenvolupament dels 
viatges hagi estat fluïda tot i les particularitats del 
moment. L’equip directiu agraeix especialment la 
disponibilitat de tot el professorat acompanyant que 
les ha dut a terme.  

 

Esquiada a la Cerdanya 

 

Visita del Conseller d’Educació a l’institut 

El 16 de febrer vam rebre la visita del Conseller d’Educació. D’una banda  l’equip 
directiu, i en acabar, els  representants dels grups,  vam estar una llarga estona parlant 
i compartint opinions d’una manera molt directa i cordial. 

 

 

 

 

Viatge al País Basc 


