
    

NORMATIVA COVID Institut 4 Cantons . (Versió Famílies)  
 

1. Accés al centre  

❖ Cap persona podrà accedir al centre si:  

● Està en aïllament per ser positiu de COVID-19 o Està en aïllament preventiu per ser contacte                

estret d’un positiu per COVID-19.  

● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.  

● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 

❖ L’alumnat no podrà accedir al centre si presenta qualsevol s d’aquests símptomes: 

- Febre o febrícula 

- Tos 

- Dificultat per a respirar  

- Mal de coll 

- Congestió nasal  

- Alteració del gust o de l’olfacte 

- Vòmits o diarrees 

- Mal de cap 

- Malestar 

- Calfreds 

- Dolor muscular  

 

❖ Apel.lem a la responsabiiltat de les famílies de prendre la temperatura dels seus fills i filles,                

donat que cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni haver                

reduït la temperatura amb antitèrmics.  

❖ Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una                

declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la              

COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre             

l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de              

fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 

 

2. Entrades i sortides 

El centre obrirà les portes a les 8h per tal que l’alumnat vagi entrant esgraonadament. A les 8:15h es                   

tancaran les portes.  

❖ Per entrar i sortir del pati i evitar, tant com es pugui, les aglomeracions l’alumnat es distribuirà                 

de la següent manera: 

❖ L’alumnat de l’ESO haurà d’entrar per la porta gran del pat,i mentre que l’alumnat de               

Batxillerat entrarà per la porta principal.  



❖ Un cop a dins, 2n i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat accediran a l’edifici per l’entrada més propera                   

al menjador. En canvi, l’alumnat de 1r, 3r d’ESO i 2n de Batxillerat accedirà per l’entrada                

més propera a l’entrada principal de l’edifici. (Vegeu imatge annexa) 

 

❖ Quan els i les alumnes entren i surten de l'institut o pugen i baixen al pati, cal que ho facin                    

individualment respectant les distàncies de seguretat. 

 

3. Jornada escolar: mesures higièniques i de seguretat personal 

❖ L’ús de mascaretes higièniques (si és possible amb compliment norma UNE) serà obligatori             

en tota la jornada lectiva. Cada alumne portarà la seva mascareta i en tindrà cura de la                 

mateixa. El personal docent podrà dur mascareta quirúrgica.  

❖ Es recomana que l’alumnat porti una mascareta de recanvi i un pot de gel hidroalcohòlic               

personal. 

❖ Cada aula disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica. L’alumnat es posarà gel            

hidroalcohòlic quan entri a l’aula i en cadascun dels canvis d’aula. 

❖ Els estris i dispositius és millor no compartir-los i si es fa han d’estar desinfectats prèviament.                

Per això cada classe disposarà d’un kit de neteja.  

❖ Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene                  

respiratòria es llençaran als contenidors mb tapa i pedal que estaran distribuits en cada un               

dels passadissos de les diferents plantes. 

 

4. Hora esbarjo 

❖ L’alumnat de 1r i 2n de l’ESO baixarà al pati que estarà delimitat segons els diferents nivells.  

❖ Actualment estem pendent de l’aprovació per part de l’Ajuntament per poder fer ús dels              

jardins Xavier Berenguel perquè l'alumnat de 3r d’ESO pugui fer l’esbarjo allí (amb supervisió              

de professorat de guàrdia). 



❖ L’alumnat de 4t d’ESO i de batxillerat podran sortir del recinte sempre que les famílies ho                

hagin autoritzat a inici de curs omplint el següent  FORMULARI 

❖ En cas d’haver condicions metereològiques que no permetin l’ús del pati, l’alumnat romandrà             

dins les aules amb el seu grup estable. 

❖ L’ús de mascaretes serà sempre obligatori excepte en el moment de menjar l’esmorzar i en               

aquest cas l’alumne haurà de guardar la distància de seguretat (1,5 m) 

 

5. Aules 

❖ Les aules hauran de tenir la màxima ventilació possible, per això es prioritza que les finestres                

estiguin obertes sempre que es pugui les condicions climàtiques ho permetin. En qualsevol             

cas, hi haurà una ventilació d’un mínim de 10 minuts entre classes. 

❖ Als canvis de classe l’alumnat desinfectarà taules i cadires. 

 

6. Lavabos 

❖ En hores lectives, en cas de necessitat d’anar al lavabo, el professorat acompanyarà             

l’alumne/a i obrirà l’espai. En cap cas s’autoritzarà beure aigua de les aixetes. L’alumnat haurà               

de portar al centre una ampolla d’ús individual amb aigua de casa.    

 

7. Reunions amb les famílies 

❖ Es faran prioritàriament de forma telemàtica i de manera excepcional es podran fer             

presencialment sempre que es garanteixin les mesures de seguretat (distància, mascaretes....).  

 

8. Sortides i activitats complementàries 

❖ Es preveuran les mesures de seguretat pertinents quan fem sortides i altres activitats             

complementàries. El criteri per fer sortides serà el de mantenir els grups estables sempre que               

sigui possible. Pels Camps d’aprenentatge els alumnes aniran en diferents torns respectant els             

grups estancs.  

❖ Segons el moment de l’evolució epidemiològica del virus el centre es reservarà el dret de               

restingir les sortides, viatges, intercanvis ERASMUS.  

 

9. Menjador  

❖ Els comensals estaran distribuits per grups estables.  

❖ Hi haurà tres torns de menjar entre els quals s’haurà de ventilar l’espai i desinfectar taules i                 

cadires. 

❖ El menjar estarà servit a les taules quan arribi l’alumnat 

❖ Hi haurà uns/es  encarregats/des  per servir l’aigua.  

❖ No hi haurà material comparta les aules :setrilleres, gerres, cistelles de pa…) 

❖ Es garantirà el rentat de mans. 

https://forms.gle/Jbw1iZ21xDkcx7eG8


❖ S’organitzarà l’entrada de l’alumnat per evitar aglomeracions. 

 

10. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

En cas de detecció d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la              

COVID-19 al centre educatiu:  

1) Se l’haurà de portar a un espai separat, ventilat i d'ús individual. Se li posarà una mascareta                 

quirúrgica.  

2) Si és un/a  alumne/a es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’ adolescent.  

3) En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultats per repiar, pèrdua de consciència..) les              

subalternes trucaran al 112 

4) El director del centre (i en cas d’absència d’aquest la directora en funcions) contactarà amb el                

servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut                 

pública. Aquesta gestió es farà amb una nova eina telemàtica (TRAÇACOVID) que servirà per              

reportar les dades dels casos sospitosos i positius també és una eina que servirà Informar de les                 

dades globals del seu centre: nombre de grups en quarantena i nombre d’alumnes, docents i               

altres professionals en aïllament.  

5) La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per valorar la                 

situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant                

i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En                 

cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament               

i seguiment dels contactes estrets.  

 

11. Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a un                

alumne/a o docent 

 

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP. 

 

❖ Un resultat positiu sempre sen’s comunicarà a través del nostre centre de salut. Tot el grup                

de convivència estable té consideració de contacte estret. La resta de grups no ho són. Per                

tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte                

amb el cas positiu. 

❖ La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir               

l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin               

passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és                

necessària la realització d’una PCR de control.  

❖ S’haurà  de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup. 

❖ El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament               

durant 14 dies, que és el període màxim d’incubació del virus. 

 

 

 

NOTIFICACIÓ DE RESULTATS DE PROVES PCR I ALTRES PROVES DIAGNOÒSTIQUES A TRAVÉS DEL WEB              

“LA MEVA SALUT”.  



Els resultats de les PCR d’un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva Salut i/o per telèfon a                    

través del centre sanitari. Per tant, és molt important que aquest curs us doneu d’alta a La Meva                  

Salut a l’enllaç lamevasalut.gencat.cat/alta. Podreu també obtenir-hi els resultats d’altres proves           

diagnòstiques.  

❖ Cada centre educatiu té assignat una persona de referència del seu centre sanitari que              

s’encarregarà  de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19. 

❖ Cada centre educatiu tindrà assignat un gestor COVID. La seva funció és entrevistar-se amb              

la família i l’alumne/a, o amb la persona treballadora del centre educatiu sospitosos de              

contagi o que hagin donat positiu en el PCR, per registrar i identificar tots els seus contactes                 

estrets des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes. Aquesta entrevista al “cas               

sospitós” es farà al CAP de referència de la persona o per telèfon.  

❖ El gestor COVID ha d’informar el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial de referència             

de l’existència d’un cas sospitós en un centre educatiu per tal de sol·licitar la llista de                

contactes escolars i d’informar, alhora, de l’existència d’un cas sospitós de COVID-19.  

❖ El Servei de Vigilància Epidemiològica també indica, si s’escau, les mesures d’aïllament            

necessàries que puguin resultar de l’estudi del cas.  

 

12. Normes en cas de confinament  

❖ Confinament individual d’un/a alumne/a: en cas que un/ alumne/a hagi de guardar            

quarantena perquè i ha hagut algun cas positiu de COVID-19 a la seva família o entorn,                

l’alumne/a rebrà la feina via gescola de les diferents matèries. 

❖ Confinament d’un grup classe: en cas que un grup classe hagi de fer quarantena el ritme de                 

les classes continuarà de manera telemàtica. És a dir, l’alumnat seguirà el seu horari              

habitual des de casa, amb classes telemàtiques i feina que rebrà via gescola 

❖ Confinament total (tot el centre). En cas de tancament total del centre COVID-19, les classes               

continuaran de manera telemàtica. Es facilitarà un horari de classes virtuals i uns dies de               

posada i recollida de tasques. Si no hi ha cap ordre que digui el contrari es realitzarà                 

l’avaluació a partir de les tasques que es vagin penjant. 

Pel que fa a les videotrobades serà obligatori assistir-hi (si no es considerarà falta d’assistència) i                

engegar la càmera durant tota la sessió. D’altra banda les tasques serviran com a instruments               

d’avaluació, per això la seva entrega serà obligatòria. 

 

 


