
 

Benvolgudes famílies, 

Aquest curs 2020-21, l’assistència als centres educatius per part de l’alumnat estarà condicionada              
per les directrius que fixen les autoritats sanitàries en relació a l’evolució de la COVID-19, segons la                 
qual es podran establir tres escenaris diferents: presencial, amb mesures restrictives o confinament.  

Segons les darreres instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, que treballa             
conjuntament amb la Conselleria de Salut, el curs començarà amb el Pla B, la qual cosa implica un                  
escenari amb mesures restrictives. 

Assistiran a classe presencialment cada dia els nivells de 1r d’ESO, 3r d’ESO PMAR, 4t ESO                
PRAQ, 4ESO D (desdoblats) i els acollits als programes d’escolarització compartida PISE i             
ALTER.  

Combinarem educació presencial i no presencial amb grups al 50% d’alumnat a partir de 2n               
d’ESO fins a 2n de Batxillerat, és a dir, els alumnes hi assistiran de manera alterna: un dia aniran al                    
centre i a l’endemà quedaran a casa fent feina o seguint les classes per videoconferència de manera                 
virtual, i així successivament.  

A continuació vos informam sobre les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront del              
COVID-19 que hem elaborat i que fan referència tant a les mesures de neteja, com a l'organització                 
d'espais i horaris i altres aspectes relacionats amb el funcionament i l'organització del centre per tal                
d'afrontar el nou context educatiu. 

DIES I HORARIS PER AL COMENÇAMENT DEL CURS: 

Dijous dia 10 (de 9:00h a 14:05h): 1r ESO A,B,C,D,E,F,G,H i 3rESO E i 4t ESO                

PRAQ i  (tots els alumnes de cada grup) 

Divendres dia 11 (de 9:00h a 14:05h): 2n de Batxillerat A,B,C,D i 2n d’ESO A,B,C,               

D i 4t ESO D(han de venir la primera meitat del grup) 

Dilluns deia 14 (de 9:00h a 14:05h): 2n de Batxillerat A,B,C,D i 2n d’ESO A,B,C,               

(1a segona meitat del grup) 

Dimarts, dia 15 (de 9:00h a 14:05h/15;00h): 3r d’ESO A,B,C,D ; 4t ESO A,B,C i 1r                

de Batxillerat A,B,C,D (la primera meitat del grup) 



Dimecres, dia 16 (de 9:00h a 14:05h): 3r ESO A,B,C,D ; 4t d’ESO A,B,C,D i 1r de                  

Batxillerat A,B,C,D (segona meitat del grup) 

Rebreu un correu mitjançant l’aplicació Gestib famílies on s’informarà del dia,           

l’hora, la porta d’accés al centre del dia de la presentació i inici de les classes. 

 

El primer dia de classe vos lliurarem dos documents que haureu de signar (en cas               

que el vostre fill/a sigui menor d’edat): un consentiment informat per fer una PCR als               
vostres fills (si arribàs el cas) i una declaració responsable per la qual vos              
comprometeu a seguir les normes de protocol establertes. Ambdós documents els heu            
de lliurar durant la primera setmana de classe.  

Pel que fa als espais i als horaris, l'horari de les classes serà l'habitual, tot i que hem                  

modificat, per a 1r i 2n d'ESO, l'hora de l'esplai que, per a aquests alumnes, serà                
després de la segona sessió de classe i després de la 4a. Aprofitam per recordar que és                 
molt important la puntualitat.  

Pel que fa a les mesures de neteja i desinfecció, aquesta es realitzarà com a mínim                

un cop al dia i tots els espais comptaran amb sabó, paper, gel, desinfectant, guants...               
Així mateix, es netejaran els banys abans de l’inici de classe, després de cada pati i                
en finalitzar les activitats lectives. Per anar al bany en temps de classe els alumnes               
hauran de demanar la clau a Consergeria, ja que només romandran oberts en temps              
de l'esplai. Tampoc no podran fer ús de les dutxes. Pel que fa a la ventilació les aules                  
romandran amb les finestres i les portes obertes (exceptuant el temps d'esplai), sempre             
que la climatologia ho permeti; en cas de no ser possible, es ventilaran després de               
cada sessió i hi haurà poals amb tapa i papereres amb bosses que es buidaran               
diàriament. 

Quant a l'ús de la mascareta, els vostres fills i filles l'hauran de dur obligatòriament               

cada dia i ha de ser homologada (a excepció d’aquells que tenguin problemes             
respiratoris o altres motius que facin inviable el seu ús), tot i que si se'ls oblida els en                  
proporcionarem una. El professorat també l’haurà de dur en tot moment. 

L'accés al centre es farà per 8 portes diferents degudament senyalitzades, per tal             

d'evitar aglomeracions. Així mateix, es marcarà al terra la direccionalitat que ha de             
respectar l'alumnat per desplaçar-se dins el centre. 

Hem retolat els aforaments de cada espai a les portes, atenent al metre i mig de                

distància per persona. En temps de pati es posaran a disposició dels alumnes dues              
aules d’estudi, a més de la Biblioteca. A l'esplai no es pot jugar amb pilotes ni jocs                 
que puguin compartir materials o jocs de contacte. Es clausurarà la font d'aigua             



del pati, per la qual cosa és molt important que els vostres fills duguin aigua de casa                 
vostra. 

Abans de venir a classe el vostre fill/a s'ha de prendre la temperatura i, en cas de                 

manifestar febre (a partir de 37,5) o altres símptomes sospitosos de COVID-19 (tos o              
sensació de falta d’aire, disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors               
musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits) no podrà assistir a classe.              
Haureu de contactar amb el vostre equip sanitari i, tan aviat com sigui possible, heu               
de comunicar al centre educatiu si el vostre fill és un cas sospitós o confirmat de                
COVID-19. Fins que no es descarti el diagnòstic, haurà de romandre en quarantena             
domiciliària. En cas que el resultat de la prova PCR sigui negatiu, l’alumne podrà              
tornar al centre 24 hores després de no tenir febre i d’haver resolt el seu problema de                 
salut.  

Si el diagnòstic és positiu, el vostre fill haurà de fer la quarantena obligatòria mínima               

de 10 dies i no es podrà reincorporar a les classes presencials fins que no faci almenys                 
3 dies que no presenti cap símptoma. No se considerarà absentisme escolar i, sempre              
que el seu estat de salut ho permeti, estarà en contacte amb el seu tutor/a per tal que                  
pugui fer feina des de casa. 

En cas que hagi estat necessari l’ingrés hospitalari, haurà de fer almenys 14 dies més               

de quarantena des del moment de rebre l’alta. 

Si el vostre fill pateix d’una malaltia crònica que pugui augmentar el risc de gravetat               

en cas de contagi per COVID, ho heu de comunicar al tutor/a per valorar, juntament               
amb el seu metge, la conveniència d’assistir presencialment a classe. 

Si es detecta dins una aula el cas d’un alumne que presenti símptomes compatibles              

amb la COVID-19, hem habilitat una aula de confinament ventilada per aïllar            
l'alumne i s’extremaran les mesures de seguretat. En cap moment el vostre fill             
quedarà sol. El professorat i la directiva seguirem els protocols de seguretat establerts             
per la llei: telefonarem els pares o tutors legals perquè el venguin a cercar al centre i                 
contactin amb el centre sanitari que els correspongui o amb el dispositiu específic que              
s’hagi indicat per part de les autoritats sanitàries per avaluar el seu estat de salut. En el                 
cas de percebre que l’alumne presenta un quadre de gravetat telefonarem al 061 i              
seguirem les instruccions indicades. La resta de companys i professorat de l’alumne            
continuaran a l’aula fins que el possible contagiat per COVID tengui els resultats de              
la prova PCR i evitarem el contacte amb altres alumnes i professors. Així mateix, els               
germans del possible contagiat, no acudiran al centre fins que no sapiguem els             
resultats de la prova.  



L’endemà, l’alumnat i el personal docent i no docent que ha entrat en contacte amb el                

cas sospitós de COVID, assistiran al centre, però hauran d’evitar qualsevol contacte            
social, a excepció dels convivents.  

L’equip sanitari, que ja haurà notificat a la família el resultat, enviarà un correu              

electrònic a la CC-eduCOVID (departament de la Conselleria de Salut que es            
coordina amb el Servei d’Epidemiologia i que actua conjuntament en cas contagi per             
COVID19 amb els centres educatius) amb les dades de l’alumne i el resultat de la               
PCR i la CC-eduCOVID confirmarà que s’ha fet la declaració obligatòria abans            
esmentada. A més, l’equip sanitari també notificarà els contactes convivents i de            
l’entorn social (no del centre escolar) a l’equip de rastreig corresponent. Aquest            
departament s’encarregarà de comunicar a l’equip directiu del centre, a la Conselleria            
d’Educació i al centre de salut de referència l’existència d’un cas positiu al nostre              
institut. 

Al seu torn, la directiva facilitarà a la CC-eduCOVID la relació dels alumnes del              

centre que han estat en contacte estret amb el nin o nina amb PCR positiva i decidiran                 
a qui s’haurà de fer la prova PCR. Un cop determinat, comunicarem a les famílies               
dels alumnes afectats aquest fet. La CC-eduCOVID programarà el dia, l’hora i el lloc              
en què es faran les proves PCR (sempre que es tengui el consentiment, confirmat o               
denegat) i vos comunicarà el resultat a través d’un SMS si és negatiu i telefònicament               
en cas que el resultat sigui positiu. El fet que surti negativa no eximeix de fer la                 
quarantena obligatòria durant 14 dies (des del darrer contacte amb el cas            
positiu),  tot i que es farà el seguiment de l’activitat educativa de manera virtual. 

Pel que fa al personal docent i no docent tot el protocol es farà a través del Servei                  

de Prevenció de Riscos laborals i se seguiran igualment totes les indicacions, mesures             
i actuacions que marquen les autoritats sanitàries. 

Si es produeix un rebrot (3 o més casos positius) les autoritats sanitàries faran una               

avaluació del risc i ens informaran de les mesures a prendre, que dependran de si el                
brot es produeix dins una aula, a diverses aules sense vincle o amb vincle              
epidemiològic, o en el context d’una transmissió no controlada. Aquestes mesures           
podran ser la intensificació de les mesures de protecció i aïllament dels casos o de               
grups o etapes sencers, el tancament parcial del centre i, en darrera instància, el              
tancament temporal de tot el centre. 

Pel que fa al transport escolar estam en contacte amb el responsable de la zona i                

sabem que hi ha previstos els protocols de seguretat. 

Quant al bar, els vostres fills podran comanar el berenar al matí, abans de l’horari               

lectiu, i hauran de seguir les instruccions del circuit d’entrada i sortida, les distàncies,              



l’aforament i altres normes degudament senyalitzades en aquest espai i explicades           
pels tutors i tutores. 

Els reforços impartits als nostres alumnes els dimecres horabaixa es continuaran fent            

(vos informarem més endavant de l’inici d’aquestes classes). Les activitats          
extraescolars, per ara, no es faran. 

Pel que fa a les comunicacions centre-família, si heu de venir al centre a parlar amb                

el tutor, algun professor o membre de la directiva, és molt important que concerteu              
una cita telefònicament per tal de decidir si s'ha de fer la trobada de manera               
presencial o per algun altre mitjà virtual. Totes les altres comunicacions es faran a              
través del correu Gestib a la web famílies, de la pàgina web del centre o del correu                 
corporatiu dels alumnes. 

Pel que fa a la formació i sensiblilització en mesures de prevenció i higiene, hem               

repartit en diferents espais del centre cartells informatius (sobre rentat de mans,            
aforaments, mesures higièniques, etc.) i el tutor/a dels vostres fills, coordinats amb el             
Departament d'Orientació farà sessions informatives, en les primeres setmanes de          
classe, sobre tot allò relatiu a la malaltia i a la seva prevenció (formació que es podrà                 
fer extensiva a les famílies a través de l'AMIPA). També hi col·laborarà la Comissió              
de salut, creada expressament per planificar activitats orientades a aquest objectiu i            
serà el canal de comunicació entre el centre educatiu i el centre de salut de referència. 

A més, per tal de facilitar l’expressió de l’alumnat i potenciar el seu benestar              

emocional, afectiu i relacional, el Pla d’acció tutorial desenvoluparà activitats i           
dinàmiques de grup a realitzar durant la segona quinzena de setembre. 

Així mateix, els coordinadors TIC, TAC, els tutors i els equips docents dedicaran             

sessions setmanals en les seves matèries per desenvolupar amb l’alumnat les activitats            
que es detallen al Pla digital de contingència (com fer ús del correu, del Classroom,               
del Meet, del Drive, etc.). 

Pel que fa als agrupaments, hem intentat evitar canvis d'aula sempre que ha estat              

possible. Quant a aquest aspecte els vostres fills no podran sol·licitar canvi de             
grup, ja que per a la nova organització s'han hagut de bloquejar els grups i no                
possibilita el traspàs d'un a l'altre. 

Si voleu conèixer amb més detall totes aquestes mesures adoptades, podeu           

adreçar-vos a l’apartat de famílies del gestib i al web del centre on hem penjat el Pla                 
de contingència i altres documents oficials que amplien tots els protocols. 

Esperam que aquest curs es desenvolupi amb la màxima qualitat educativa possible i             

en un entorn saludable, tant físicament com emocionalment, i apel·lam a la            



responsabilitat de tots, alumnat, professorat, personal no docent i famílies, perquè així            
sigui. 

Salutacions cordials, 

Equip directiu 

 

 
 

 


