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Curs 2020-2021

Hem elaborat Pla d’Organització del curs 

escolar, avalat per la Inspecció educativa i 

aprovat pel Consell Escolar, seguint les 

directrius i protocols dels Departaments 

d’Educació i de Salut.

Hem fet totes les adaptacions organitzatives per 

afrontar la nova situació sense cap augment 

de plantilla, amb el gran esforç del professorat, 

PAS i servei de neteja.



Curs 2020-2021

Us demanem CORRESPONSABILITAT:

 Assumint conductes prudents.

 Tenint tolerància davant la incertesa.

 Tenint exigència col·lectiva.

 Us volem transmetre CONFIANÇA en tot el 

que fem a  l’Institut.

 Punt d’equilibri, difícil, entre garantir la 

qualitat educativa i la seguretat sanitària.



Normes bàsiques
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Entrades Institut

 A: Edifici vell

 B: Edifici nou - Planta baixa

 C: Edifici nou: Planta segona

 D: Edifici nou: Planta primera



Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir 

a l’Institut?

 L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver 

reduït la temperatura amb antitèrmics.

 L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:
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Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir 

a l’Institut?

 L’alumnat hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.

 La mascareta, si és reutilitzable, s’ha de rentar periòdicament
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Gestió casos sospitosos COVID
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 RACO: Referent COVID de Salut a l’Institut

 UVE: Unitat de Vigilància Epidemiològica



Gestió casos sospitosos COVID

 PUNTS CLAU
 L’estudi de contactes estrets escolars els realitza el Referent COVID 

de l’Institut (RACO).

 És la Unitat de Vigilància Epidemiològica (UVE) qui comunica dels 

casos sospitosos i dels casos confirmats a la Direcció de l’Institut i a 

Serveis Territorials d’Educació.

 NO S’HAN DE FER PCRs DE RETORN a l’Institut. Tampoc NO cal 

CERTIFICAT MÈDIC de retorn al centre.

 CONSIDERACIONS
 En cas d’un positiu, es realitza PCR a tots els membres dels grups de 

convivència estable (GCE). A l’Institut, el grup-classe.

 Per a la recollida de mostres de la prova PCR a tots els contactes 

estrets dels casos positius, es desplaçarà a l’Institut, sempre que sigui 

possible, una unitat mòbil.

9



Confirmació de cas positiu DURANT l’horari escolar

 Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el 

GCE ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada 

lectiva, i es prioritzarà l’organització d’un equip mòbil per fer les 

PCR a l’Institut. 

 El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, 

sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte 

amb la resta de grups de convivència estable. 

 Un cop finalitzada la jornada lectiva, els i les alumnes del GCE i els 

altres possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar 

directament (sense extraescolars) als respectius domicilis per 

iniciar la quarantena. 

 Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per part de la unitat 

mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als alumnes, sempre 

que les indicacions de la UVE no indiquin un altre procediment.
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Confirmació de cas positiu FORA de l’horari escolar

 Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari 

escolar, la resta de membres del GCE han d’anar al centre 

educatiu en la jornada lectiva següent per dos motius principals: 

organitzar la realització de la PCR als contactes estrets i rebre 

les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva 

durant la quarantena. 

 Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, cal indicar on es 

farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no 

podran fer altres activitats fora del centre educatiu.
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Confirmació de cas positiu FORA de l’horari escolar

 Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies 

a l’inici de la jornada lectiva, els membres del grup estable de 

convivència podran iniciar la jornada a l’espera de la realització de 

la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de 

seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència 

estable. 

 En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la 

direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels 

contactes estrets on es faran les proves PCR i totes les indicacions 

per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap de 

setmana. Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han d’acudir al 

centre educatiu el següent dilluns amb les dues finalitats del punt 

anterior. Si la PCR no es fes al centre educatiu, sinó que es fes a 

un punt centralitzat, també cal indicar-ho. 

12



Quarantenes

 El resultat negatiu de la PCR NO eximeix de la necessitat de 

mantenir la quarantena durant tots els dies establerts. Amb una 

primera PCR se sap 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. Durant tot aquest període no es pot fer cap mena 

d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de persones no 

convivents.

 Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones 

que hagin estat identificades com a contactes estrets no han de 

seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes 

d’alumnes que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe 

amb normalitat.
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Seguiment de la tasca educativa en quarantena

 La tasca educativa no s’atura.

 Tot l’alumnat té correu @insjoanbrudieu.cat.

 Plataforma Classroom – Moddle per a tot l’Institut

 Horari programat de VC amb l’alumnat.

 Planificació de l’activitat.

 Les comunicacions amb la familia es realitzen per ALEXIA
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Moltes gràcies


