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INTRODUCCIÓ

Aquest pla té com a finalitat definir com ens organitzarem el pròxim curs dins del marc de la
pandèmia, conseqüència directa de la covid-19, tenint en compte que cal assegurar la
prestació del servei educatiu a tot l’alumnat.
La coordinació entre tots els agents de la comunitat educativa en serà una peça clau, i la
comunicació amb l’alumnat i les famílies, una necessitat en cas d’un confinament total o
parcial, per tant, caldrà preveure com i de quina manera ho farem, ja que caldrà arribar a tot
l’alumnat.
Aquest pla es farà públic per tal que tota la comunicat educativa en tingui coneixement del
mateix.

2

DIAGNOSI

Abans de dur a terme qualsevol actuació, cal fer una diagnosi que ens indiqui quin és el
nostre punt de partida. Hem fet una anàlisi de com ha anat el curs 2020-21, com han
funcionat les classes en confinament de grups i la semipresencialitat dels estudis postobligatoris, i els resultats han estat molt satisfactoris. Es continuarà amb la mateixa línia
pedagògica.
El claustre de l’Institut de Flix és competent digitalment, i això ha fet possible que el curs es
desenvolupés dins la “normalitat” de la covid-19, ha demostrat que es capaç d’adaptar-se, és
un claustre resilient. Les estratègies utilitzades per continuar oferint el nostre servei docent i
que sigui de qualitat, han estat diverses. S’ha treballat majoritàriament amb les plataformes
moodle i/o classroom, i s’ha utilitzat el correu electrònic @iesflix.cat com a mitjà de
comunicació amb l’alumnat.
Pel que fa als grups, per al curs 2021-22 hi ha autoritzats dos grups en cada un dels cursos
d’ESO, dos grups a primer de batxillerat i un a segon de batxillerat, mig grup a primer i mig
grup a segon en cadascun dels cicles formatius i un grup de PFI.
Amb la plantilla estructural més el professorat de fons d’ocupació, s’han desdoblat els cursos
de segon, tercer i quart d’ESO, d’aquesta manera, la ràtio per grup estarà al voltant dels 20
alumnes. No ha estat necessari desdoblar el primer curs d’ESO. Els grups menys nombrosos
són els de cicles formatius i el PFI.
S’analitzarà com i de quina manera podem organitzar els grups estables i ens marquem com
a objectiu, reduir la mobilitat, tot assegurant els recursos d’atenció a la diversitat per a tot
l’alumnat mitjançant mesures de suport universal, addicionals i de suport intensiu.
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Si parlem dels espais, l’Institut de Flix és un centre que disposa dels espais suficients per
garantint les mesures sanitàries. Per a les entrades i les sortides del centre, s’utilitzaran les
quatres portes d’accés, d’aquesta manera evitarem aglomeracions.
Si ara ens fixem amb el transport, al nostre centre, a més de l’alumnat de Flix, també tenim
alumnat transportat de les poblacions veïnes d’Ascó, Riba-roja, Vinebre, La Torre i la Palma.
Els autobusos arriben pràcticament a la mateixa hora i per tal d’evitar que l’alumnat es
concentri davant el centre, l’alumnat baixarà dels autobusos a l’hora que tinguin assignada
d’entrada al centre.
Finalment, si parlem de neteja, tal com s’indica al pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als
centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19, la neteja i desinfecció dels espais
es durà a terme diàriament al final de la jornada i s’incidirà més en aquelles superfícies de
contacte habitual. A l’inici del curs escolar hi ha prevista una trobada amb el representant de
l’empresa per tractar aquest tema.
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ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN
CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE

3.1 Organització dels grups estables
Entenem que un grup estable, és el grup classe on el nombre màxim d’alumnes a l’ESO no
pot ser superior a 30. El grup ha de ser heterogeni. El nombre de professors que formaran
part de l’equip docent d’aquests grups pot ser superior a 5. L’ús de la mascareta serà
obligatori a tot el centre.
S’han planificat els següents grups estables:
✔ Primer d’ESO, dos grups autoritzats, per tant, dos grups estables.
✔ Segon d’ESO, dos grups autoritzats. Amb els recursos de centre es desdoblaran en
tres grups estables.
✔ Tercer d’ESO, dos grups autoritzats. Amb els recursos de centre es desdoblaran en
tres grups estables.
✔ Quart d’ESO, dos grups autoritzats. Amb els recursos de centre es desdoblaran en
tres grups estables.
✔ Batxillerats. Dos grups a primer, un humanístic-social i l’altre científic-tecnològic, i
un grup a segon, en total 3 grups estables.
✔ Cicle formatius de grau mitjà de Gestió administrativa. Un grup estable format per
alumnes de primer i segon. També tenim subgrups estables (en aquells moments en
que l’alumnat de primer i segon es separa per cursos).

4

✔ Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic. Un grup estable
format per alumnes de primer i segon. També tenim subgrups estables (en aquells
moments en que l’alumnat de primer i segon es separa per cursos).
✔ Cicle formatiu de grau superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats. Un grup
estable format per alumnes de primer i segon. També tenim subgrups estables (en
aquells moments en que l’alumnat de primer i segon es separa per cursos).
✔ PFI. Grup estable
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ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS
Personal
d’atenció
Educativa
que
intervé al
grup
(TIS,EE,
TIE..)

Personal
d’atenció
Educativa que
intervé
puntualment al
grup
(amb mesures de
seguretat)

Curs
Nivell
Grup

Núm.
Alumnes

Professorat
estable

Altres
docents
(amb
mesures de
seguretat)

1 ESO A

23

12

-

A2

1 ESO B

22

12

-

A3

2 ESO A

19

10

-

B3

2 ESO B

19

11

-

B4

2 ESO C

20

11

-

B5

3 ESO A

19

14

-

A12

3 ESO B

19

15

-

A13

3 ESO C

19

15

-

A14

4 ESO A

17

12

-

B7

4 ESO B

17

12

-

B8

4 ESO C

17

12

-

B9

1 BAT A

21

11

-

B10

1 BAT B

18

11

-

B11

2 BAT A

32

10

-

B12

4

5

-

T7

Espai
estable del
grup

CF AG10
1r-2n
CF AG10
2N
CF IM10
1r - 2n
CF IM10
2n
CF EEA0
1r - 2n

9

5

-

T8

11

5

-

T3

7

5

-

T3

8

4

-

T4

PFI

8

2

-

T6

5

4.1 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu
Amb la voluntat d’atendre els alumnes segons les característiques acadèmiques i personals
que presenten, s’han organitzat les següents mesures de suport universal, addicionals i
intensives, les quals han de permetre flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionar als
alumnes estratègies per minimitzar les barreres de l’entorn.
A primer d’ESO, hi haurà dos professors a l’aula, a les matèries de català i castellà,
concretament 2 hores a català i 1 a castellà, a la matèria de matemàtiques 2 de les 3 hores.
La matèria d’anglès s’ha pogut desdoblar amb la seva totalitat.Com a novetat, s’incorpora
dins les optatives el projecte “Salut i benestar” el qual fa referència a l’ODS 3.
A segon, tercer i quart d’ESO, s’ha desdoblat tot el grup, passant de dos grups autoritzats a
tres planificats. Pel que fa a les matèries optatives de segon d’ESO, també com a novetat
s’incorpora el projecte ”Acció climàtica” el qual fa referència a l’ODS 13. Les matèries
optatives de tercer es mantenen.
L’orientació individual a l’alumnat, i el seguiment dels casos més vulnerable, oferint suport i
acompanyament es durà a terme des de la CAD i des de l’equip orientador de centre.
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ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

5.1 Organització de les entrades i sortides
5.1.1

Entrades

Accés a l’institut de forma esglaonada. Tots els autobusos arribaran a les 8:25 h. En arribar
baixaran els alumnes que han d’entrar al primer torn 8:27 h i es quedaran dins l’autobús els
del 2n torn 8:30 h.
L’alumnat accedirà al centre amb mascareta i s’haurà de netejar les mans amb gel
hidroalcohòlic.
Portes d’accés i torns d’entrada:
PORTES
D’ENTRADA

ALUMNAT

COLORS

PORTA
D'EMERGÈNCIA A

8:27 h

1r BATXILLERAT

8:30 h

2n BATXILLERAT

PORTA
D'EMERGÈNCIA B

8:27 h
8:30 h
8:27 h
8:30 h

3r ESO
4t ESO
1r ESO
2n ESO
1r/2n CICLES
FORMATIUS
PFI

PORTA PRINCIPAL
REIXA CICLES

8:30 h
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PROFESSORAT
VIGILANT
Conserge
Conserge

Prof. guàrdia

8:27 h

1r BATXILLERAT
3r ESO

1r TORN

1r ESO
2n BATXILLERAT
8:30 h

4t ESO

2n TORN

2n ESO
1r / 2n CICLES FORMATIUS
PFI

Els alumnes que arriben tard accediran al centre per la porta principal.

5.1.2

Sortides

14:52 h
1r TORN

1r BATXILLERAT
3r ESO
1r ESO

14:55 h
2n TORN

2n BATXILLERAT
4t ESO
2n ESO
1r / 2n CICLES FORMATIUS
PFI

L’arribada dels autobusos al centre serà a les 14:50 h.
L’alumnat sortirà del centre amb mascareta i s’haurà de netejar les mans amb gel
hidroalcohòlic.
L’alumnat del 1r torn sortirà del centre a les 14:52 h per la seva porta d’accés i pujarà als
autobusos.
L’alumnat del 2n torn sortiran a les 14:55 h.
L’autobús marxarà a les 15:00 h.
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5.2 Organització de l’espai d’esbarjo
5.2.1

Sortida pati

No es pot quedar ningú a les classes.
L’alumnat abans de sortir al pati es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic.
El professorat obrirà una finestra de l’aula, tancarà la porta i la llum.
Un conserge farà un control rutinari.

1r BATXILLERAT
(Sortida F o Sortida principal)
4t ESO
(Sortida F)
1r ESO
(Sortida E)
2n BATXILLERAT
11:30 h

(Sortida F o Sortida principal)
3r ESO (Sortida F)
2n ESO
(Sortida F)
1r / 2n CICLES
PFI
(Reixa C.F.)

El pati de l’Institut de Flix és molt gran, quasi tot l’alumnat de batxillerat i cicles formatius
surt fora a l’hora del centre a l’hora de l’esbarjo. Tenint en compte el que acabem de dir, i
segons s’especifica al pla d’actuació per al curs 2021-22, a l’hora de l’esbarjo poden barrejarse els grups estables, seguint les mesures de seguretat que són ús de la mascareta i en cas
que hagin d’esmorzar, mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
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5.2.2

Entrada aules

1r BATXILLERAT
(Sortida F o Sortida principal)
4t ESO
(Sortida F)
1r ESO
(Sortida E)
12:00 h

2n BATXILLERAT
(Sortida F o Sortida principal)
3r ESO (Sortida F)
2n ESO
(Sortida F)
1r / 2n CICLES
PFI
(Reixa C.F.)

L’alumnat abans d’entrar a les aules es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic.

5.3 Lavabos
L’alumnat haurà d’utilitzar el lavabo que tingui assignat segons el següent quadrant.

CURSOS

WC
L1 NOIS (1r PIS)
L2 NOIES (1r PIS)
L8 NOIS (2n PIS)
L9 NOIES (2n PIS)
L8 NOIS (2n PIS)
L6 NOIES (1r PIS)
L7 NOIS (2n PIS)
L9 NOIES (2n PIS)
L7 NOIS (2n PIS)
L9 NOIES (2n PIS)
WC 1r pis Cicles
WC 2n pis Cicles
WC 1r pis Cicles

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r BAT – 2n BAT
CICLES ELÈCTRICS
CICLES ADMINISTRATIUS
PFI
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5.4 Passadissos
La circulació pels passadissos es farà mantenint la distància de seguretat d’1,5m i sempre per
la dreta.
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TRANSPORT

L’arribada del transport escolar al centre serà les 8:25 h.
L’hora de retorn serà a les 15:00 h.

Els autobusos estacionaran al lloc marcat amb una estrella.
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7

EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolar s’aniran planificant al llarg del curs i sempre seguint els protocols i
les mesures de seguretat i higiene en el marc de la Covid-19
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
●

Tallers i xerrades:
Es poden fer com fins ara amb personal extern però respectant els grups estables i
mantenint les mesures de seguretat establertes per Salut.

●

Treballs de síntesi:
Actualment s’estan planificant. En el cas de fer-los s’ampliarà aquest punt.

●

Alumnes de l'escola de música:
L’alumnat que sol·liciti el reconeixement de la matèria de música i/o d’alguna
matèria optativa, romandrà a l’aula del grup estable al qual pertany on podrà
realitzant tasques acadèmiques.
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PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora.
L’interlocutor de referència del Centre d’Atenció Primària de Flix per rebre mesures de
consell sanitari sobre la COVID-19 i garantir la comunicació sobre el seguiment dels casos
(pendent de determinar).
El responsable del centre educatiu encarregat de fer el seguiment i de comunicar els casos
sospitosos als serveis territorials d’Educació és: La directora Montserrat Guiu Rozas.
Els requisits d’accés al centre són els següents:




Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per
sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga,
dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua
d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 10 dies anteriors.

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels
equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. De nou,
l’enllaç entre el centre i Salut serà a través de la Referent Covid assignada al centre.
Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els
infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.
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A l’inici de les classes, l’alumnat caldrà que faci arribar al seu tutor o tutora el document
“Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat i Cicles Formatius”. En aquesta document la família declara responsablement que
el seu fill/a, durant els darrers 10 dies i en el moment d’accedir al centre:


No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.



No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.



No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19
ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

Al mateix temps, també se’ls demana que portin signada l’autorització per a la gestió de
casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius
Aquests documents els rebran per correu electrònic abans de l’inici de les classes.
Pel que fa a la gestió de casos al centre, si se sospita que un alumne o alumna té símptomes
de covid-19, se l’ha de portar a l’aula A6. L’alumne i el docent que l’acompanyarà es posaran
una mascareta quirúrgica i es prendrà la temperatura a l’alumne. Es contactarà amb la
família per tal que el vinguin a buscar. Si no es localitza la família, caldrà que romangui al
centre, aïllat fins que es contacti amb ella. Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar
al 061. Tot aquest protocol es descriu amb detall a l’apartat PROTOCOL DEL CENTRE PER LA
DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS. Si es detecta un cas al centre, la directora ho comunicarà a
SSTT i caldrà esperar que Salut pública doni instruccions sobre les mesures que cal prendre.

9.1 Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la
covid-19
CASOS
POTENCIALS

ESPAI HABILITAT
PER A L’AÏLLAMENT

PERSONA RESPONSABLE DE
REUBICAR L’ALUMNE/A I
CUSTODIARLO FINS QUE EL
VINGUIN A BUSCAR

ALUMNAT
DEL CENTRE

Aula A6

Professor que està de guàrdia
en el moment de la detecció o
membre de l’equip directiu.
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PERSONA
RESPONSABLE DE
TRUCAR A LA
FAMÍLIA

Un membre de
l’equip directiu.

PROTOCOL DEL CENTRE PER LA DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS

En cas que un alumne presenti símptomes compatibles amb la covid-19:
- Febrícula o febre (≥ 37,5°C)
- Tos i/o dificultat per respirar
- Congestió nasal i/o mal de coll
- Mal de panxa, vòmits i/o diarrea

Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
Avisar a la DIRECTORA

El professor que està a classe amb l’alumne/a demana al
professor de guàrdia que acompanyi l’alumne/a a l’aula
A6. . Caldrà prendre-li la temperatura i omplir el document
PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES

La persona acompanyant, si no està vacunada
(si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de
protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula,
una pantalla facial i una bata d’un sol ús si l’alumne no
es pot posar la mascareta.

SIGNES DE GRAVETAT?
NO

SÍ

Avís telefònic a la família (directora)

La família recollirà l’alumne i es posarà
en contacte amb el seu CAP de referència.

Fora de l’horari d’atenció del CAP:

Dificultat per respirar
Vòmits
o
diarrea
molt
freqüents amb afectació de
l’estat general
Dolor abdominal intens
Confusió
Tendència a adormir-se...

Trucar al 061

la família trucarà al 061

Avís telefònic a la família

Si no es localitza a la família, caldrà comunicarho a la resta del professorat de guàrdia, a través
dels conserges, per tal que romanguin amb
l’alumne/a al centre.
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PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES

Data:
Hora:

Nom alumne/a:

Curs:

Grup:

Professor/a acompanyant:

Marca amb una X els símptomes que presenta:

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll (*)
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap

<= 14 anys
Congestió nasal (*)
Mal de panxa
>14 anys
Alteració del gust o de
l’olfacte
Calfreds

Dolor muscular
Malestar

Símptomes greus:
Dificultat per respirar

TRUCAR AL

Vòmits o diarrea molt freqüents amb
afectació de l’estat general

061

Dolor abdominal intens

ddd Confusió, tendència a adormir-se...

(Equip directiu)

(equip directiu)

S’HA TRUCAT A CASA

SÍ

NO

VENEN A BUSCAR l’ALUMNE/A

SÍ

NO

DES DEL CENTRE S’HA TRUCAT AL 061

SÍ

NO

NOM, COGNOMS I DNI DE LA PERSONA QUE HA VINGUT A BUSCAR L’ALUMNE/A:

TELÈFON:

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar
símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.
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Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE,
independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però,
variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no:


Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 en els
darrers 6 mesos: s’han de fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest
efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La direcció
del centre educatiu ha de lliurar una carta a l’alumnat del GCE que els permeti
identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets escolars, de manera que el TAR
sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de
Salut/Educació.



Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer
entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant
PCR (en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a causa de la llunyania del
laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR).

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una
infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no
han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.
Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a
ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a
farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als
contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament.
Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els
darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena.

9.2 Protocol seguiment dels casos
La directora del centre utilitzarà l’aplicació TRAÇACOVID per fer el seguiment dels casos i les
comunicacions internes corresponents.
La persona responsable del centre s’ha de posar en contacte amb l’interlocutor del CAP (o
amb la família) per fer un seguiment del cas::
a. No es realitza una PCR o test antígens. Si l’alumne i la família el dia següent
no tenen cap dels símptomes anteriors l’alumne pot reprendre l’activitat
lectiva.
b. El CAP decideix realitzar una PCR o test antígens per a SARS-CoV-2.
L’alumne/a i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili
fins conèixer-ne el resultat .
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 La PCR o test antígens dona negatiu. L’alumne/a pot assistir al
centre un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys
24 hores sense febre i/o altres símptomes.
 La PCR o test antígens dona positiu:
▪

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es
coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels
contactes estrets

▪

La directora ho registra a l’aplicació TRAÇACOVID

▪

Les mesures que cal prendre en un centre davant d’un cas
positiu de covid-19 són responsabilitat de les autoritats
sanitàries competents.

9.2.1

Algoritme de gestió de contactes en centres educatius

Davant la detecció d'un cas positiu, s’ha establert un circuit diferenciat segons si els alumnes i
professionals dels centres estan immunitzats o no immunizats:
No immunitzats:
1. No han passat la covid-19 en els últims 6 mesos.
2. No tenen la pauta de vacunació completa.
Immunitzats:
1. Tenen la pauta completa de vacunació i han passat 14 dies des de l'última dosi.
2. Han passat la covid-19 fa menys de 6 mesos (amb prova diagnòstica que ho confirmi).
3. Han passat la covid-19 fa més de 6 mesos i tenen subministrada una dosi fa ≥ 14 dies,
independentment del tipus de vacuna.
A l’annex 4 es pot consultar el circuit complet

10 PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais
interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la
sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.
Totes les aules s’han de ventilar i, si és possible, deixar les finestres i les portes obertes
durant les classes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària, seguint
les recomanacions del document

Neteja i desinfecció en establiments i locals de

concurrència humana.
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Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus.. Per a la seva
neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en el document Neteja i
desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.

10.1 Neteja i desinfecció en establiments, locals i espais interior i exteriors
de concurrència humana
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys
rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022
no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.
La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de
la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la importància
d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.

Per a la neteja s’utilitzaran els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment sempre
seguint les indicacions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
La periodicitat de la neteja i la desinfecció serà diària.
Les zones interiors on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
1. Interruptors i timbres (aparell electrònic)
2. Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
3. Baranes i passamans, d’escales i ascensors
4. Taulells i mostradors
5. Taules
6. Cadires, especialment en les zones d’espera
7. Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
8. Telèfons
9. Grapadores i altres utensilis d’oficina
10. Comandaments a distància
11. Aixetes
12. Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada
higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la
tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna.
13. Màquines expenedores
14. Fotocopiadores
15. Altres superfícies o punts de contacte freqüent
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10.2 Gestió de residus
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per
a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i
pedal. El material d’higiene personal d’un sol ús, com mascaretes, mocadors i altres residus
personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al
contenidor de rebuig (contenidor gris).
L’alumnat caldrà que porti cada dia una bossa de plàstic on, si es troba a classe o lluny d’un
contenidor de rebuig, haurà de dipositar el material d’higiene personal d’un sol ús, com
mascaretes, mocadors i altres residus personals d’higiene, i tant aviat com pugui, el llençarà
al contenidor habilitat per aquest tipus de residus.
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal
com s’ha indicat al paràgraf anterior.

10.3 Concreció a l’Institut de Flix
Les aules es netejaran en finalitzar la jornada. Pel que fa a les aules específiques (informàtica,
tallers elèctrics, tallers de tecnologia...), en cas que siguin utilitzades, l’alumnat netejarà,
amb alcohol propílic de 70º i paper, el seu espai personal abans d’abandonar l’aula. El
professorat haurà de vetllar per que es dugui a terme adequadament.
L’alumnat que faci ús del taller mecànic, treballarà amb els epis normatius i seguirà les
normes de distanciament, higiene i seguretat establertes.
El material esportiu utilitzat a les classes d’educació física, si escau, el netejarà i desinfectarà
l’alumnat seguin les indicacions del professorat.
Referent a la gestió de residus, cada dia caldrà llençar les bosses d’escombraries dels residus
que van al contenidor gris (mocadors, mascaretes, guants...).
Els dispensadors d’hidrogel estaran ubicats en cadascuna de les portes d’entrada dels
alumnes, així com a totes les aules que s’utilitzin. També hi haurà dispensadors als espais
comuns, com la sala de professors, consergeria, secretaria, departaments...

11 CONCRECIONS PER A L’ESO
L’ensenyament serà presencial per a tota l’ESO sempre que la situació sanitària no obligui a
un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població.
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11.1 Agrupament de l’alumnat
Tal com s’ha descrit més amunt, l’alumnat s’organitzarà en grups estables i heterogenis
d’alumnes amb un tutor o tutora, un espai de referència (l’aula) i un equip docent el més
reduït possible en funció de les matèries comunes i optatives.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable
existent.
Cada grup estable es mantindrà junt el màxim d’hores possible.

11.2 Aules específiques i altres espais
1ESO (2 grups)
GRUP ESTABLE

A2
1 ESO A
2ESO (3 grups, 2+1)

DESDOBLAMENT
Biologia
Tecnologia

DESDOBLAMENT
Biologia
Tecnologia

GRUP ESTABLE

A1
1 ESO A

A3
1 ESO B

A4
1 ESO B

GRUP ESTABLE
B3
2 ESO A

GRUP ESTABLE
B4
2 ESO B

GRUP ESTABLE
B5
2 ESO C

3ESO (3 grups, 2+1)
GRUP ESTABLE
A12
3 ESO A

GRUP ESTABLE
A13
3 ESO A

GRUP ESTABLE
A14
3 ESO B

Optatives:
Francès
A12

Emprenedoria
A15

Cultura clàssica
A17

Formulació
M1

4ESO (3 grups, 2+1)
GRUP ESTABLE
B7
4 ESO A

GRUP ESTABLE
B8
4 ESO B

GRUP ESTABLE
B9
4 ESO C

Biologia i geo
B15

Tecnologia
M7, M7, A17

Emprenedoria
B7

Física i Química
B8

Dibuix
B1

Filosofia
B7

Informàtica
B6, M5

Francès
B7

Música
MUS

Optatives
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Gimnàs: l’educació física es farà al pati i de manera excepcional i si el professorat ho
considera oportú al gimnàs. A hores d’ara no està programada la utilització del gimnàs.
A les aules utilitzades per a les matèries optatives, l’alumnat haurà de netejar i desinfectar el
seu espai un cop acabi la classe. El professorat en serà el responsable.

11.3 Matèries comunes, optatives i altres activitats a l’ESO
●

Matèries comunes: Totes les matèries comunes s’impartiran a l’aula de referència.

●

Grups de reforç: No hi haurà ni grups de reforç ni grups d’ampliació de les matèries
instrumentals; a la matèria de català i castellà de primer d’ESO, hi haurà dos
professors a 3 de les 6 hores, i a la matèria de matemàtiques a 2 de les 3 hores.

●

Aules específiques: Els laboratoris i aules específiques no s’utilitzaran a primer
d’ESO. Aquests espais s’assignaran a un grup concret de segon, tercer o quart d’ESO.
Quan els horaris estiguin acabats, es tornarà a analitzar la disponibilitat d’aquests
espais.

●

Religió: L’assignatura de religió i de cultura i valors s’impartirà conjuntament a l’aula
de referència i a l’aula de desdoblament assignada.

●

Matèries Optatives de 1r, 2n i 3r d’ESO:
A primer i segon d’ESO no hi han matèries optatives es fan dos projectes ECOS 1 i
ECOS 2 amb la totalitat del grup classe.
A segon d’ESO Podran ocupar espais diferents a l’aula de referència com tallers,
laboratoris, aules específiques...
A 3r d’ESO hi haurà oferta d’optatives. Per tant, no es podrà mantenir el grup
estable. Caldrà respectar la distància de seguretat d’un 1,5 metres, l’ús de la
mascareta i es garantirà la neteja i desinfecció un cop acabi la classe.
Podran ocupar espais diferents a l’aula de referència com tallers, laboratoris, aules
específiques...

●

Matèries optatives de 4t d’ESO
 Hi haurà una oferta d’optatives com fins ara i, per tant, s’hauran de barrejar
alumnes de grups estables diferents.
 S’haurà de respectar la distància de seguretat d’un 1,5 metres i l’ús de la
mascareta.
 Podran ocupar espais diferents a l’aula de referència com tallers, laboratoris,
aules específiques...
 Caldrà garantir la neteja i desinfecció un cop acabi la classe.

●

Tallers i xerrades:
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Es poden fer com fins ara amb personal extern però respectant els grups estables i
mantenint les mesures de seguretat establertes per Salut.
●

Serveis educatius: Les professionals dels serveis educatius (EAP, CREDA, CRETDIC...)
o d’infermeria que fan assessorament al centre podran entrar al centre i a les aules.
Hauran de mantenir la distància física recomanada, hauran de portar mascareta i
aplicar les mesures d’higiene i prevenció. També hi podran accedir, si és necessari,
els professionals municipals o comarcals. Si han de fer atenció individualitzada:
 Ho faran a l’aula (pendent de determinar)
 Faran servir material propi i individual.
 Caldrà garantir la neteja i desinfecció un cop acabi la sessió.

En qualsevol cas, l’alumne/a pot col·laborar en les actuacions de neteja de superfícies i estris
utilitzats abans d’abandonar l’espai per tal de possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

12 CONCRECIONS PER AL BATXILLERAT
L’ensenyament serà presencial per a tot Batxillerat sempre que la situació sanitària no
obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la
població.

12.1 Criteris d'organització dels grups. Matèries comunes i de modalitat
Agrupament de l’alumnat
L’alumnat s’organitzarà en grups estables i heterogenis d’alumnes amb un tutor o tutora, un
espai de referència (generalment l’aula) i un equip docent el més reduït possible en funció de
les matèries comunes i optatives.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable
existent.
Cada grup estable es mantindrà junt el màxim d’hores possible. La distribució dels espais, és
la que consta en els horaris.
GRUP ESTABLE
B10
1 BAT A

GRUP ESTABLE
B11
1 BAT B

GRUP ESTABLE
B12
2BAT

1 BAT - MODALITAT
Matèria
TEC
BIO
HM

Aula
B10
B15
B11

Matèria
QUI
MAII
LLA

Aula

Matèria
MAT
ECO

M1

B11
A16

2 BAT – MODALITAT
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Aula
B10
B11

Matèria
FIS
PSI

Aula
A16
B10

Matèria
Aula
Matèria
Aula
Matèria
TEC
B12
QUI
M1
MAT
BIO
B15
MAII
B12
ECO
H Art
A16
LLA
A16
Desdoblament d’una hora de català i de castellà a l’aula A16

Aula
B12
A16

Matèria
FIS
GEO

Aula
B12
A16

Desdoblament d’una hora d’anglès a l’aula A16
Aula de tecnologia:
Les pràctiques de 1r de BAT es faran a l’aula M7.
Gimnàs:
No està programada la seva utilització. En el cas que el professorat d’educació física decideixi
utilitzar-lo ho haurà de comunicar a l’equip directiu i es procedirà a la seva programació i a la
desinfecció corresponent.
En cas que un grup estable ocupi un espai diferent al referent (tallers, laboratoris...) s’haurà
d’assegurar que cada vegada que marxa es neteja i desinfecta l’espai.
Matèries comunes
Totes les matèries comunes s’impartiran a l’aula de referència de cada grup classe. Dues
aules per 1r de batxillerat i una altra per 2n de batxillerat.

12.2 Tallers i xerrades
Es poden fer com fins ara amb personal extern però respectant els grups estables i
mantenint les mesures de seguretat establertes per Salut.

13 CONCRECIONS PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I EL PFI
L’ensenyament serà presencial per a tots els cicles formatius i també per al PFI sempre que la
situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat
del centre o bé de la població.

13.1 Criteris d'organització dels grups de cicles formatius
Agrupament de l’alumnat
L’alumnat s’organitzarà en grups estables.
En tots el cicles formatius tenim 0,5 grups a primer i 0,5 grups a segon. Per tant, els grups
estables estaran formats per alumnat de primer i segon.
Hi haurà moments en què el grup estable es dividirà en dos subgrups estables, ja que hi ha
UF que són únicament de primer i d’altres UF que són de segon.
El CFGM de gestió administrativa disposarà de dues aules, T7 i T8. El CFGM de manteniment
electromecànic i el CFGS de sistemes electrotècnics estaran ubicats a la planta baixa de
l’edifici de CF on hi ha 4 aules, dos d’aquestes aules són tallers amb una superfície de 140 m 2.
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Les altres aules estan equipades amb ordinadors, equips de domòtica, panells mòbils
d’instal·lacions elèctriques..., que es necessiten per a fer les pràctiques als dos cicles
formatius. Per tant, cada alumne tindrà un espai assignat, taula-ordinador i netejarà i
desinfectarà teclat, ratolí i taula, abans i després del seu ús.
Cada grup estable es mantindrà junt el màxim d’hores possible.
La distribució dels espais, en aquest moment és incompleta, fins que no hi hagi els horaris
fets, no es podrà fer l’assignació definitiva..

13.2 Criteris d'organització del grup de PFI
L’alumnat del PFI configura un grup estable. El seu espai de treball és el barracot i la seva
aula la T6.

14 PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT
Què cal fer?
1.

En el cas d’un alumne sospitós de covid-19 que roman al seu domicili:
●

Esperar que es confirmi el positiu

●

L’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.

●

S’actuarà amb l’alumne de la mateixa manera que es fa amb qualsevol altra malaltia:
El/la tutor/a recull informació de les diferents matèries a través d’un document en
xarxa compartit que se li fa arribar a l’alumne

2.

En el cas de confinament del grup

A partir de l'educació secundària es considera que l'alumnat pot treballar de manera
autònoma des de casa.
En cas de confinament total del grup, el professorat de cada àmbit o matèria, ha de fer una
proposta pedagògica vinculada al treball que es porta a terme amb el grup. Cal que l'alumnat
conegui els objectius de treball, així com també els indicadors d'avaluació perquè pugui
organitzar-se les tasques mentre duri el confinament.
És convenient fer connexions periòdiques per fer el seguiment dels alumnes, així com també
per fer tutories i resoldre dubtes.
En cas de confinament parcial del grup cal que el professorat segueixi la docència presencial
amb l'alumnat que està al centre i faciliti el contacte simultàniament amb l'alumnat que es
troba confinat a casa.
Es proposa treballar en un entorn en línia i col·laboratiu, de manera que a través del correu
corporatiu d'XTEC o del correu del centre, l'alumnat es pugui connectar a través d'una
plataforma de comunicació que li permeti veure i seguir el que s'està treballant a classe.
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En el cas que no sigui possible fer el seguiment de manera simultània del treball que es fa a
l'aula, el professorat haurà de facilitar els materials que es lliurin presencialment, per a
l'alumnat que es trobi confinat a casa.
Es prioritza la modalitat de formació de manera síncrona.
Mentre part del grup estigui confinat, no s'han de fer proves (exàmens) presencials que
tinguin com a única finalitat l'avaluació, ja que es valora que l'avaluació és contínua i amb
diferents contextos i materials.
Els EVA que s’utilitzaran seran moodle i classroom. La comunicació amb les famílies es farà
per mail @iesflix.cat o bé via clickedu. No es recomana la utilització de grup de whatsapp.

15 REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN

Planificació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació

FORMAT DE LA
REUNIÓ
Presencial
Presencial / VCF
Presencial / VCF
Presencial / VCF
Presencial / VCF
Presencial / VCF
Presencial / VCF

PERIODICITAT /
TEMPORITZACIÓ
Dos per setmana
Segons calendari PGA
Segons calendari PGA
Segons calendari PGA
Segons calendari PGA
Segons calendari PGA
Segons calendari PGA

Coordinació

Presencial / VCF

Segons calendari PGA

Coordinació

Presencial / VCF

Segons calendari PGA

Coordinació

Presencial / VCF

Segons calendari PGA

Coordinació

Presencial / VCF

Segons calendari PGA

Presencial

setmanal

Presencial

setmanal

Videoconferència

setmanal

Presencial / VCF
Videoconferència
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

setmanal
setmanal
setmanal
setmanal
setmanal
setmanal
setmanal
setmanal

Videoconferència

setmanal

Presencial / VCF
Videoconferència

Trimestral
Trimestral

Videoconferència

setmanal

Presencial / VCF

Trimestral

ORGANS

TIPUS DE REUNIÓ

Equip Directiu
Equip docent 1r ESO
Equip docent 2n ESO
Equip docent 3r ESO
Equip docent 4t ESO
Equip docent 1r BAT
Equip docent 2n BAT
Equip docent
CFGM AG10
Equip docent
CFGM AG10
Equip docent
CFGM IM10
Equip docent
CFGM EEA0
CAD
Comissió qualitat
Grup de treball XCB
Comissió TAC
Comissió imatge
Tutors 1ESO
Tutors 2ESO
Tutors 3ESO
Tutors 4ESO
Tutors BAT
Tutors CF
Reunions departament

Coordinació i
organitació
Coordinació i
organitació
Coordinació i
organitació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació
Coordinació i
organitació

Claustre
Consell Escolar
Altres comissions i/o
grups de treballs
Avaluacions
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16 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
Reunions i entrevistes amb les famílies
Les reunions d'inici de curs amb les famílies d'un grup, etapa i/o nivell han de ser
preferiblement virtuals, tot i que tenint en compte la realitat del context, el centre pot
valorar dur-les a terme amb un format híbrid sempre que es respecti l'aforament que
permeti el compliment de les mesures sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o
ventilats. Cal limitar-ne la durada i garantir l'ús de la mascareta i la distància física
recomanada de les persones assistents, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció. És
preferible que les persones participants a les reunions presencials estiguin vacunades amb la
pauta completa.
En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física
recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.
Es prioritzen les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera que per
assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures sanitàries
establertes en cada moment.

17 SEGUIMENT DEL PLA
La responsable és la directora del centre i el Coordinador de Riscos Laborals en serà la
persona encarregada de fer-ne el seguiment.
Aquest pla es presentarà al professorat en un claustre extraordinari la segona setmana de
setembre, també es farà arribar a tota la comunitat educativa via correu electrònic.
El pla pot anar canviant en funció de la situació social, però també es pot modificar i millorar
en funció de les aportacions fetes pel professorat o per qualsevol altre membre de la
comunitat educativa.
Els tutors en seran els encarregats d’explicar a l’alumnat el primer dia de classe, el
funcionament del centre que es descriu en aquest pla i de les mesures disciplinàries, les
quals s’han modificat per adaptar-les a la nova situació i que es recullen a les NOFC.
Els indicadors que caldrà analitzar per valorar si el pla funciona seran els següents:
●

Accés al centre de forma fluida per tots els accessos habilitats

●

Sortida i entrada del pati de forma fluida pels diferents accessos habilitats

●

Nombre de casos sospitosos

L’equip directiu, juntament amb el coordinador de riscos, farà una primera valoració del
funcionament del pla passades dos o tres setmanes, i si escau, es modificarà. Aquesta
primera valoració es compartirà amb el professorat per tal que en siguin sabedors i puguin
fer propostes de millora. En finalitzar el primer trimestre, es farà una valoració en claustre.
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Com ja hem comentat abans, el document és viu, i es modificarà sempre que sigui necessari
per adaptar-se a la situació del moment.
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18 ANNEXOS
18.1 Annex 1. Taula de comprovació de símptomes
REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de
cap altre símptoma de la taula de símptomes

TAULA DE

4

SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap

<= 14 anys
Congestió nasal
Mal de panxa
>14 anys
Alteració del gust o de
l’olfacte
Calfreds

Dolor muscular
Malestar
Símptomes greus:
Dificultat per respirar

Vòmits o diarrea molt freqüents amb
afectació de l’estat general

TRUCAR AL
061

Dolor abdominal intens

ddd Confusió, tendència a adormir-se...
(equip directiu)

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les
següents situacions:
●

Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.

●

Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.

●

Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

●

Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de
manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de
reprendre l’activitat educativa presencialment al centre.
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18.2 Annex 2. Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació
secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes
menors de 18 anys)
Aquest document es podrà descarregar de la web del centre
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18.3 Annex 3. Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys
(batxillerat i altres ensenyaments)
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18.4 Annex 4. Algoritme de gestió de contactes en centres educatius
Davant la detecció d'un cas positiu, s’ha establert un circuit diferenciat segons si els alumnes i
professionals dels centres estan immunitzats o no immunizats:
No immunitzats:
3. No han passat la covid-19 en els últims 6 mesos.
4. No tenen la pauta de vacunació completa.
Immunitzats:
4. Tenen la pauta completa de vacunació i han passat 14 dies des de l'última dosi.
5. Han passat la covid-19 fa menys de 6 mesos (amb prova diagnòstica que ho confirmi).
6. Han passat la covid-19 fa més de 6 mesos i tenen subministrada una dosi fa ≥ 14 dies,
independentment del tipus de vacuna.
Aquí trobareu el circuit complet
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ALGORITME GESTIÓ DE CONTACTES EN CENTRES EDUCATIUS
ALUMNAT educació infantil, ed. primària, ed. especial
ALUMNAT ESO, batxillerat, FP, altres ensenyaments
PROFESSORAT ed. infantil, ed. primària, ed. especial

Dia 0

no immunitzat
no immunitzat
no immunitzat

immunitzat (covid últims 6 mesos i/o vacunació completa)
immunitzat (covid últims 6 mesos i/o pauta vacunació completa)
immunitzat (covid últims 6 mesos i/o pauta vacunació completa)

(Dia que es confirma cas positiu en un grup de convivència estable)
El centre educatiu donarà les indicacions en funció del grup al qual pertany cada alumne/a:
Alumnat no immunitzat: se’ls dona la carta informativa A en la qual s’indica que cal iniciar la quarantena. Es farà prova diagnòstica
(preferentment PCR) entre els dies 4 i 6. A la carta s’especificarà el lloc, dia i hora de la prova diagnòstica que seran facilitats pel RECO.
Si en el moment de lliurar-la no es té la informació es comunicarà posteriorment. Si les proves es fan al centre educatiu, caldrà assegurar
que tots els infants /adolescents menors de 16 anys disposen d’una autorització signada per la mare, pare o tutor/a. El professorat no
immunitzat que forma part del GCE també inicia quarantena i s’haurà de fer la prova diagnòstica seguint les mateixes indicacions.
Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat que està immunitzat: es genera automàticament la petició de test
d’antigen ràpid (TAR) per anar a la farmàcia. El centre educatiu lliura carta informativa B a l’alumnat immunitzat. Alumnat i professorat
han d’acudir el més aviat possible (en horari no lectiu) a la farmàcia (qualsevol de les farmàcies que participen al Programa de TAR
supervisat a les OF) i no han de fer quarantena. Es podran descarregar el resultat del TAR a La Meva Salut.
Si és necessari, el RECO pot generar manualment peticions de TAR complementàries per a la farmàcia a d’altres contactes estrets (per
exemple, si el cas positiu es dona al transport escolar o bé per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica).
Alumnat d’educació infantil, ed. primària i d’escoles d’educació especial que està immunitzat: se’ls lliura la carta infomativa C. Hauran
d’assistir el més aviat possible a fer-se el TAR al punt centralitzat o centre d’atenció primària que escullin. No han de fer quarantena.
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Dia 0-1
Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat immunitzat: cada persona va a la farmàcia del Programa TAR supervisat
a les oficines de farmàcia que esculli i es fa el TAR. 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
TAR no tindrà cap cost per l’usuari.
Alumnat d’educació infantil, ed. primària i d’escoles d’educació especial immunitzat: va a fer-se el TAR al punt centralitzat o CAP escollit.
No cal cita prèvia. Si el resultat és negatiu, continuarà anant al centre. Si és positiu, s’ha de comunicar al centre educatiu i iniciar
l’aïllament. L’alumnat menor de 16 anys (o incapacitat) ha d’anar a fer-se la prova acompanyat d’un adult responsable.
Dia 4-6
Alumnat i professorat no immunitzat: han d’anar al lloc i hora indicats per a fer-se la prova diagnòstica i seguidament continuar amb el
període de quarantena. En el cas que es faci una PCR els resultats es rebran en les 24-48 hores següents. Independentment del resultat
hauran de completar el període de quarantena.
Dia 10
Últim dia de quarantena per a l’alumnat/professorat no immunitzat.

Dia 11
Alumnat i professorat no immunitzat: es reincorporen al centre educatiu.
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QUADRE RESUM CIRCUITS_ESTUDI GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)*

ALUMNAT

Educació especial
Educació infantil 0-3
Educació infantil 3-6
Educació primària
ESO
Batxillerat/FP/altres

PROFESSORAT

IMMUNITZAT
(haver passat covid-19
darrers 6 mesos i/o pauta
vacunació completa)

NO IMMUNITZAT
(no pauta de vacunació
completa ni covid-19
darrers 6 mesos)

Circuit C
Circuit C
Circuit C
Circuit C
Circuit B
Circuit B

Circuit A
Circuit A
Circuit A
Circuit A
Circuit A
Circuit A

IMMUNITZAT
(haver passat covid-19
darrers 6 mesos i/o pauta
vacunació completa)

NO IMMUNITZAT
(no pauta de vacunació
completa ni covid-19
darrers 6 mesos)

Circuit B
Circuit A
Circuit B
Circuit A
Circuit B
Circuit A
Circuit B
Circuit A
No forma part del GCE
No forma part del GCE

CIRCUIT A: Quarantena 10 dies + prova diagnòstica dia 4-6 (punt centralitzat, CAP o lloc on s’indiqui des de l’Atenció Primària del territori)
CIRCUIT B: No quarantena + TAR a farmàcia programa TAR escollida dia 0-1
CIRCUIT C: No quarantena + TAR a qualsevol CAP o punt centralitzat de TAR dia 0-1

*Es consideraran contactes estrets tots els membres del GCE que hagin tingut contacte amb el cas positiu des de les 48 hores abans de l’inici
dels símptomes o des del dia de realització de la prova diagnòstica (que ha estat positiva) si es tracta d’un cas sense símptomes.
Qualsevol alumne/a o professor/a que sigui contacte i iniciï símptomes en aquest període s’ha de posar en contacte amb el seu CAP de referència.
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