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Curs 2021-2022 
Mesures extraordinàries contra la COVID-19 

 
Aquest document recull les mesures publicades fins al 3 de setembre del 2021, però és pot 

modificar en funció de l’evolució de la pandèmia o de noves instruccions dels departaments 
d’Educació i Salut.  
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En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima 

normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures 

sanitàries de protecció que siguin necessàries. Per aconseguir garantir l'accés a 

l'educació de tots i totes i crear un marc segur als centres, necessitem la col·laboració 

de tota la comunitat educativa. El curs 20-21 vam aconseguir deixar el virus fora del 

centre, sense cap contagi i una presencialitat superior al 90%. Aquest 21-22 us 

demanem de nou la vostra col·laboració: només amb vosaltres al costat podrem lluitar 

per aconseguir una educació presencial de qualitat en un entorn amb el mínim risc 

assumible. 

1. Abans de venir al centre 

MOLT IMPORTANT: per poder accedir al centre el primer dia de classe,  

• cal portar degudament signada per la família el primer dia el full de la 

declaració responsable  (podeu clicar a l’enllaç per descarregar-la, 

també la trobareu al web, a la secció Infocovid).  

• i, si el vostre fill o la vostra filla ja té la pauta de vacunació, el certificat 

corresponent que podeu descarregar a La Meva Salut o bé el 

comprovant d’haver patit COVID-19 en els darrers mesos.   

 

També podeu descarregar aquí, el llistat de símptomes, atès que és 

responsabilitat de cada família comprovar, abans d’anar al centre, que 

l’alumne/a no presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19.  

 

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament 

perquè han estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.  

 

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació 

completa i que no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, i que es 

troben en alguna de les situacions següents:  

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el 

centre educatiu).  

https://drive.google.com/file/d/1DH8L89WC-93ZsuLS73YziY6KMQLl1XJ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DH8L89WC-93ZsuLS73YziY6KMQLl1XJ-/view?usp=sharing
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
https://drive.google.com/file/d/1Aq2o4w8QSvdKxJcrR_d4iHxG872e_flG/view?usp=sharing
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- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.  

- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o 

d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es 

tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).  

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat 

identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-

19.  

 

Més informació sobre el protocol de gestió de casos en AQUEST ENLLAÇ.  

 

 1.1. L’horari 

 Mentre la situació sanitària ho permeti, tots els estudis són totalment 

presencials.  L’horari lectiu marc del centre és de 8:10 a 14:45. L’entrada, 

esglaonada d’acord amb els plànols que trobareu al final d’aquest document 

serà en aquest ordre:  

• Batxillerat: de 8:00 a 8.05.  

• ESO: de 8:05 a 8:10. 

• IFE i PFI: 8:30 

• CFGM i CFGS: 15:30 

La sortida, també esglaonada, començarà a les 14:40 en l’ordre que es 

comunicarà a cada tutoria el primer dia de classe.  

 

1.2.Les mesures  

Mantenim casi totes les mesures de seguretat i prevenció del curs anterior. 

sobretot la reducció de ràtio a tots els grups estables d’ESO, però amb alguna 

excepció. Per exemple, no prenem temperatura a l’entrar al centre i es relaxa el 

requisit de distància interpersonal només en el grup estable.  

El més important per a la prevenció és respectar escrupolosament les 

quatre mesures bàsiques: 

• Ventilació constant  

• Mascareta (sense vàlvula). 

• Higiene de mans. 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf


 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Alt Penedès 

PETITA GUIA PER L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES 

Curs 21-22 - Mesures extraordinàries contra la COVID-19 

 

 

 
Versió: 1.0 

 
Pàg.: 4 de 13 

 

IES
Alt
Penedès

• Distància interpersonal fora del grup estable.  

Atès el requisit de la ventilació constant, és important que de cara a 

l’arribada del fred preneu les precaucions oportunes de roba d’abric.  

2. Què portar? 

A més del material normal de classe, aquest curs és molt important que porteu: 

• sempre la mascareta posada. No es podrà accedir a l’edifici sense 

ella. Cal portar també sempre una de reserva a la motxilla. 

• carmanyola o embolcall reutilitzable amb l’esmorzar i cantimplora. 

Recordeu que, al menys durant els primers mesos de curs, no hi ha 

cantina, i que les fonts no es poden fer servir per beure, només per 

omplir la cantimplora i que està prohibit el paper d’alumini pels 

entrepans.  

• aquest any només hi haurà un pati, així que cal portar un esmorzar 

complet, equilibrat i saludable.  

• podeu portar un petit recipient amb gel hidroalcohòlic, però per entrar a 

l’edifici és obligatori fer servir els dispensadors que trobareu a tots els 

accessos al centre (i també a totes a les aules).   

• en cas de tenir educació física, els vestuaris tindran un ús limitat, així 

que és recomanable portar desodorant (no en aerosol, sisplau) i recanvi 

de samarreta.  

3. L’entrada al centre 

• Accessos al recinte i punts de reunió: 

o cada nivell i grup té assignat un accés al recinte i un punt de 

reunió al pati. CONSULTEU ELS PLÀNOLS AL FINAL 

D’AQUEST DOCUMENT PER SABER ON HEU D’ANAR.  

o és molt important que un cop entris al centre, vagis directament al 

punt de reunió del teu grup al pati. No et barregis amb els altres 

grups.  
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o el grup ha de romandre tot junt al seu punt de reunió, a un mínim 

de dos metres dels altres grups, fins que us vingui a buscar el 

professor o la professora que teniu a 1a hora.  

o el punt de reunió serà el mateix durant tot el curs.   

 

4. Entrada a l’edifici o mòdul i  a l’aula:  

• entra amb el teu grup, no te’n separis.  

• és obligatori un primer rentat de mans al dispensador de gel de l’entrada 

amb el gel del centre.  

• ves directament a la teva aula sense aturar-te. Circula sempre per la 

teva dreta.  

• farem servir sempre el camí  més curt per entrar i per sortir 

• eviteu aglomeracions a la porta de l’aula.  

• ves directament a la teva taula, que serà sempre la mateixa. 

5. La sortida i l’esbarjo. 

• cada grup sortirà tant a l’esbarjo com a última hora amb el professor o 

professora que heu tingut l’hora abans.  

• la sortida a l’esbarjo seguirà un ordre diferent que us explicarà el tutor o 

tutora el 1r dia.  

• a l’esbarjo els grups estables es poden barrejar sempre que portin la 

mascareta posada.  

• no deixis a l’aula res que puguis necessitar al pati ni tampoc res de valor: 

les aules quedaran obertes per ventilació.  

6. Als passadissos 

• en general, no pots circular sol pels passadissos, has d’anar sempre 

acompanyat del teu grup i un professor o professora. 

• porta sempre la mascareta ben posada i intenta mantenir la distància de 

seguretat amb totes les persones que no siguin del teu grup.   

• circula per la teva dreta. No t’aturis ni et barregis amb altres grups. 
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7. Al lavabo 

• els lavabos estaran oberts durant les hores de classe i tancats per 

desinfecció durant l'esbarjo. Hauràs de demanar permís al professor/a, 

que t'apuntarà a un llistat de control. 

• ves al lavabo assignat al teu nivell (que serà casi sempre el més proper 

a la teva aula). A dintre no pot haver-hi mai més de dues persones, i has 

de portar la mascareta i respectar la distància de seguretat de 1,5 m.  

• no beguis mai directament de l’aixeta.  

• si fas servir l'inodor cal que estiris la cadena i que baixis la tapa.  

8. A l’aula del grup estable 

• només en el marc del grup estable (mai quan estiguis amb alumnat 

d’altres grups) deixa de ser requisit la distància física interpersonal de 

1,5 metres.  

• renta’t les mans cada vegada que entris o surtis de l’aula.  

• respecta en tot moment les indicacions del professorat.  

• tindràs dues franges de pausa cada matí, que canviaran d’ordre cada 

setmana. En una franja podreu sortir al pati, a l’altra franja, fareu la 

lectura. 

9. Als espais específics 

• si tens classe a una aula específica (taller, laboratori, 

informàtica),tingues present: 

o el desplaçament pel passadís ha de ser ordenat i per la dreta.  

o has de portar sempre la mascareta. 

o a l’entrar a l’aula, cal desinfectar l’espai que faràs servir, i això 

exigeix la col·laboració de tothom. Segueix les instruccions del teu 

professor o professora.  

• com a norma general, si no estem amb el nostre grup estable, sempre 

desinfectarem qualsevol espai o eina compartida abans de fer-la servir.  
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10. I si em trobo malament? 

• si un cop al centre, tens qualsevol símptoma, comunica-ho al professor o 

professora i segueix les seves instruccions.  

• la direcció del centre es posarà en contacte amb la família per tal que et 

vingui a recollir i et porti al vostre CAP de referència,  

• la resta del grup continuarà la jornada acadèmica amb normalitat però 

en aïllament.  

11. El confinament: i si m’haig de quedar a casa?  

• per si algú es posa malalt o algun grup ha de passar una quarantena, 

dedicarem algunes classes dels primers dies i setmanes per a què 

tinguis un bon domini de les aules virtuals i de l’aprenentatge en línia.  

• NOVETAT: els nous protocols per casos positius contemplen que 

l’alumnat vacunat o que ha passat la malaltia en els darrers 6 

mesos, després d’un test d’antígens negatiu en les primeres 48 hores, 

podrà continuar assistint a classe amb normalitat. L’alumnat no 

vacunat o que no ha passat la malaltia, haurà de fer un confinament 

de 10 dies durant el qual passarà per una prova PCR. A data d’avui 

encara ens falten detalls sobre el procediment, però en tot el cas el 

centre vetllarà per garantir l’atenció i el seguiment tant de l’alumnat que 

continuarà assistint al centre com del que hagi de fer una quarantena.  

• totes les matèries que curses tenen un entorn virtual d’aprenentatge al 

que podràs accedir amb el teu correu de centre clicant un enllaç al 

VirtuALT. Allà també trobaràs el llistat d’adreces de tot el professorat del 

teu nivell. Des d’allà podràs continuar treballant. L’equip docent i els 

tutors establiran mecanismes per poder atendre els teus dubtes i fer 

sessions en línia.  

• si es produís un confinament d’un nivell o de tot el centre, s’establirà un 

horari de confinament amb classes en línia cada matí de totes les 

matèries: quatre sessions a l’ESO i cinc al Batxillerat de 40 minuts amb 
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una pausa a mig matí, i una franja en acabar les classes per a fer 

deures, tasques, recerca, projectes, etc.  

12. Les famílies.  

• el paper de les família és fonamental, per així insistim en animar-vos 

a participar de l’AFA del centre.  

• mitjançant el correu electrònic, la web, les xarxes socials i l’Ieduca us 

mantindrem informats de tot el que passi al centre. És molt important 

que us assegureu que les dades de contacte de què disposem són 

correctes.  

• seguim estant al vostre costat i a la vostra disposició, però les famíli-

es només podeu accedir al recinte amb cita prèvia: feu servir el cor-

reu de centre o el telèfon per a demanar entrevista amb la persona 

amb qui vulgueu parlar.  

• les reunions de famílies, mentre es perllongui la situació pandèmica, 

es faran telemàticament.   

• les entrevistes individuals de tutoria o amb direcció es podran fer 

presencialment si el cas ho requereix i sempre amb cita prèvia.   

• a la secció infocovid del nostre lloc web anirem penjant totes les no-

vetats sobre els protocols o la pandèmia que pugin ser d’interès per a 

la comunitat educativa.  

• en cas de qualsevol dubte general, ens podeu escriure a in-

fo@institutaltpenedes.cat. En cas d’informacions o dubtes relatives 

als protocols o per comunicar-nos qualsevol dada relativa al COVID, 

feu servir l’adreça infocovid@institutaltpenedes.cat.  

  

https://463344365128478901.weebly.com/afa-associacioacute-de-famiacutelies.html
https://463344365128478901.weebly.com/curs-20-21-infocovid.html
mailto:info@institutaltpenedes.cat
mailto:info@institutaltpenedes.cat
mailto:infocovid@institutaltpenedes.cat
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Annexos 

DISTRIBUCIÓ D’AULES PER NIVELL 
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Accés 1r BATX 

i 1r ESO (alumnat 

Vilafranca) 

Accés  

2n i 3r ESO 

2n BATX 

PFI  

IFE 

Accés  

1r i 4t ESO 
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PUNTS DE TROBADA DELS GRUPS ESTABLES 

 I ENTRADA ESGLAONADA.  
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