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Aquestes mesures, que es podran anar actualitzant en funció de l’evolució de la pandèmia, 
estan recollides en el document “Pla d’organització 2021-22”, que està penjat al web del 
centre, i on trobareu més informació referent a l’organització del centre en el marc de la 
pandèmia. 
 
1. L’ús de la mascareta és obligatori a l’aula i a la resta d’espais del centre. 
 
2. No està permesa l’entrada al centre a qui 

      -  presenti qualsevol dels símptomes compatibles amb la Covid-19* 

- es trobi en aïllament perquè és cas positiu de Covid-19 

o no tingui la pauta de vacunació completa i 

- estigui en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular 
(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu)  

- convisqui amb una persona diagnosticada de Covid-19 

- es trobi en període de quarantena domiciliària per haver estat identificats/des com a 
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de Covid-19. 

* Els alumnes 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 

 
3. El primer dia de classe l’alumnat haurà de signar o portar signada la declaració 
responsable que es pot descarregar del nostre web. 
 
4. L’alumnat ha d’informar immediatament al centre si ha donat positiu en una prova 
diagnòstica 
 
5. En cas de desenvolupar símptomes durant l’estada en el centre (sempre i quan no 
requereixen assistència mèdica urgent), l’alumnat major d’edat l’abandonarà 
immediatament. Si l’alumne/a és menor d’edat s’adreçarà a consergeria, se l’aillarà a la Sala 
de Reunions i el centre trucarà a la seva família perquè el/la vinguin a recollir.  
 
5. L’alumnat haurà de rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic a l’arribada 
al centre, a l’aula o a la mediateca. Hi haurà gel disponible a l’entrada del centre i a les 
aules, lavabos i mediateca..  
 
6. Respecteu la distància de seguretat a les zones comunes i de pas (passadissos, 
escales, pati, lavabos, ...), especialment amb persones d’altres grups. Cal evitar les 
aglomeracions a l’entrada del centre o de l’aula. 
 
7. Tot i que els grups de les EOI són grups de convivència estables i  a les aules no és 
preceptiu respectar la distància interpersonal d’1,5 metres, sempre que sigui possible es 
mantindrà aquesta distància entre persones, en funció de les dimensions de l’aula i el 
nombre d’assistents. Les cadires no es poden moure de lloc si no és per indicació del 
professorat. 



 
 
 

 

 
 
8. Cal seguir els itineraris marcats. Excepte a les 9.15 del matí i les 20.45 de la tarda es 
prega entrar al recinte del centre per la porta principal de la reixa i sortir per la porta de 
l’aparcament.  
 
9. L’alumnat que accedeixi a la mediateca a la seva arribada al centre ho farà per la porta 
d’emergència. La sortida es farà sempre per aquesta porta. 
 
10. L’alumnat no podrà consumir begudes o menjar dins l’edifici del centre, només es podrà 
beure aigua quan sigui necessari. Abans i desprès d’utilitzar les màquines expenedores 
caldrà netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 
 
11. A les aules l’alumnat disposarà del material necessari per higienitzar la seva cadira si 
l’aula ha estat utilitzada prèviament aquell dia.   
 
12. Les hores exactes de començament i acabament de la classe es podran modificar 
lleugerament per esglaonar les entrades i sortides a les franges horàries d’alta ocupació.  
 
13. Es prega a l’alumnat que accedeixi al centre just a l’hora d’entrada per tal d’evitar 
aglomeracions a les zones comunes. Les aules estaran obertes 5 minuts abans de l’hora 
d’inici de les classes per evitar l’aglomeració de persones als passadissos. 
 
14. Durant la pausa de ventilació l’alumnat podrà abandonar l’aula per una raó justificada i 
sempre respectant la distància de seguretat a les zones comunes. Es facilitarà la sortida de 
l’aula per anar al lavabo en qualsevol moment de la classe (excepte durant proves 
d’avaluació) per tal de minimitzar la coincidència de persones. 

 
 
 

GESTIÓ DE CASOS POSITIUS I CONTACTES ESTRETS 
 
Si es detecta un cas positiu en un grup, el centre enviarà una comunicació per correu 
electrònic a tots els alumnes del grup, amb instruccions que variaran en funció de si la 
persona està immunitzada o no (es considera que una persona està immunitzada si té la 
pauta completa de vacunació i fa un mínim de 14 dies des de l’última dosi, o si ha passat la 
Covid-19 durant els últims sis mesos). 
 

- Les persones immunitzades no hauran de fer quarantena però s’hauran de fer un test 

ràpid d’antígens, tant aviat com puguin i en un termini màxim de 4 dies, en una de les 
farmàcies habilitades (la llista es pot consultar al canal Salut o al web Escola segura del 
Departament d’Educació).  
Per la realització del test hauran de dur la comunicació efectuada pel centre i la tarja 
sanitària.  
Si el resultat és negatiu continuen anant al centre. Si és positiu, ho hauran de comunicar al 
centre i iniciar l’aïllament. L’alumnat menor de 16 anys ha d’anar a fer-se la prova 
acompanyat d’un adult responsable. El test no tindrà cap cost per l’usuari.  
 
- Les persones no immunitzades hauran d’iniciar un període de quarantena de 10 dies i 
fer-se la prova diagnòstica que se’ls indiqui, en el lloc que se’ls assigni, entre el 4t i 6è dia de 
la quarantena. Encara que el resultat sigui negatiu, cal fer la quarantena durant tot el període 
establert.  
 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides


 
 
 

 

 

ORGANITZACIÓ LECTIVA 
 
A. Cada grup disposarà d’una aula virtual a l’espai Moodle del centre. El primer dia de 
classe el professorat donarà les instruccions per fer la inscripció a l’aula virtual. 
 
B. L’alumnat realitzarà un mínim de 30 minuts setmanals d’activitats asincròniques en línia. 
 
C. En cas de suspensió de l’activitat presencial del grup o del centre, es passaria a un 
ensenyament 100% en línia que combinarà una sessió setmanal d’activitat sincrònica 
(mitjançant plataformes com Zoom, Meet, ...)  i tasques asincròniiques.  

 
D. Quan s’iniciïn les classes, el professorat informarà al seu alumnat de com es duria a 
terme aquesta docència virtual en cas de suspensió de l’activitat presencial. 
 
E. Quan es detecti un cas positiu en un grup, les persones que estiguin confinades hauran 
de realitzar les activitats específiques assignades pel professorat. 
 

 


