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Curs 2021-2022

Hem reelaborat 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.

Màxima PRUDÈNCIA.

Màxima SEGURETAT.



Comparativa de les mesures organitzatives actuals 

respecte del curs 2020-2021



Comparativa de les mesures organitzatives actuals 

respecte del curs 2020-2021



Curs 2021-2022

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 (RECO).

 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.

 La direcció de l’Institut comunica a les famílies dels contactes estrets 

on es faran les proves PCR o TAR i totes les indicacions per fer la 

quarantena, si escau, que ha de començar el mateix dia en què es rep 

la carta, sempre per correu electrònic.

 És molt 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.
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Gestió casos sospitosos COVID
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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


