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Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i 

protecció de la salut contemplades en el Pla d’actuació de l’Institut Ramon Berenguer 

IV per al curs 2021-2022 i Gestió de casos de covid-19als centres educatius. Curs 2021-

2022 

Segons la situació epidemiològica podria ser necessària alguna adaptació que es 

comunicaria. 
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1-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 cap altre símptoma de la taula de símptomes: 

 

• Febre o febrícula > 37,5ºC 

• 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 

 

L’alumnat o personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible 

amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies 

previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de 

nou, tret que ni hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible infecció. 

Els adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat 

positius de covid-19 no poden anar al centre. 

Tampoc no hi poden anar les persones sense pauta de vacunació completa (si tenen 

una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta completa) 

que presenten 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). 

• 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. 
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• Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els 

adolescents o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que 

està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills 

de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer 

vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu. 

 

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 educatiu. 

Per accedir al centre cal: 

• Presentar la declaració responsable signada 

• Portar mascareta ben col·locada 

• Portat una ampolla d’aigua d’ús individual amb aigua de casa 

 

2-ENTRADA AL CENTRE 
 

L’entrada al centre, a partir del 2n dia d’inici de curs, serà tal i com el seu tutor/a els 

hagi comunicat el 1r dia d’inici de curs. 

Hi ha prevista una entrada esglaonada per cursos i per dos accessos diferents. El seu 

respecte escrupolós evitarà aglomeracions al carrer: 

CURS PORTA HORA 

1 ESO PRINCIPAL 8:30 

2 ESO CANAL 8:30 

3 ESO AE PRINCIPAL 8:40 

3 ESO BCD CANAL 8:40 

4 ESO ABCF PRINCIPAL 8:40 
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4 ESO DEGO CANAL 8:40 

1 BAT CANAL 8:20 

2 BAT PRINCIPAL 8:20 

CF PRINCIPAL 15:30 

 

Existeix un circuit predeterminat per anar fins a l’aula pròpia de cada grup-classe de 

manera que es puguin mantenir les distàncies de seguretat. 

 

3-ESTADA AL CENTRE 
 

• Cada grup-classe està configurat com a grup de convivència estable, i és on es 

desenvoluparà l’activitat lectiva. 

• A l’aula, cada alumne/a disposa de la seua taula i cadira personalitzada amb noms i 

cognoms. També hem senyalitzat el terra per a la taula i cadira de cada alumne, de 

tal manera que puguem mantenir la distància de seguretat.  

• Les aules estaran perfectament ventilades, amb les portes obertes. Obrirem les 

finestres cada canvi d’hora. Les aules i espais del centre es desinfectaran 

diàriament. 

• En l’interior de l’aula disposarem de gel hidroalcohòlic. 

• L’alumne/a ha de portar el material propi, l’ordinador, evitant intercanvis. Han de 

portar també una ampolla d’aigua. 

• L’ús de la mascareta és obligatori. L’han de portar ben posada. 

• Gimnàs. A les classes d’Educació Física, el professor o la professora d’educació 

física anirà a buscar l’alumnat a l’aula i el conduirà fins al gimnàs. El professor/a es 

quedarà amb l’alumnat perquè es compleixin les normes de seguretat i prevenció. 

Les classes d’educació física, sempre que ha estat possible, s’han planificat o a 

primera o a última hora. Això significa que a primera hora ja vindran vestits amb la 

roba de gimnàs i a última marxaran amb aquesta roba. No utilitzaran les dutxes, sí 

poden utilitzar els lavabos. 
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• A l’hora del pati els lavabos estaran tancats. Aniran a hores de classe. Dintre dels 

lavabos disposarem de: paper higiènic, eixugamans i sabó. Els lavabos es 

desinfectaran durant el dia vàries vegades. 

• Les sortides al pati i les entrades a l’aula posteriors es faran de forma esglaonada i 

amb la distribució que s’assenyala a la taula següent, atenent a la situació de les 

aules pròpies de cada grup i les portes d’accés més properes als diferents espais:  

  
CURS-NIVELL-GRUP PATI (NOM) 

1r ESO A-B-C-D-E 11.15 (Bàsquet) –11.45 

2N ESO A-B-C-D-E 11.15 (Fútbol) – 11.45 

3r ESO E 11.30 (Pati Acàcies) -12.00 

3r ESO A-B-C-D 11.30 (Pistes) – 12.00 

4t ESO A-B-C-F 11.30 (Pati Acàcies) – 12.00 

4t ESO D-E-G-AO 11.30 (Àrea de pas) -12.00 

1r BAT A-B-C-D-E 11.20 (Sortida Porta Principal) – 11.50 

2n BAT A-B-C-D 11.20 (Sortida Porta Principal) – 11.50 

CF CAI 18.00 (Sortida Porta Principal) -18.30 

CF HBUC 18.00 (Sortida Porta Principal) -18.30 

 

• Al pati mantindran els grups estables. 

• No han d’intercanviar-se ni material, ni menjar ni begudes. 

 

4-SORTIDA DEL CENTRE 

La sortida del centre es farà de forma esglaonada pels accessos on han realitzat 

l’entrada. 

CURS PORTA HORA 

1 ESO PRINCIPAL 15:00 

2 ESO CANAL 15:00 

3 ESO A-E PRINCIPAL 14:50 

3 ESO B-C-D CANAL 14:50 

4 ESO A-B-C-F PRINCIPAL 14:50 
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4 ESO D-E-G-O CANAL 14:50 

1 BAT CANAL 14.45 

2 BAT PRINCIPAL        14.45 

CF PRINCIPAL 20:30/21:30 

 

5-PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS 
 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és 

una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat. 

Si es detecta un cas amb febrícula i/o altres símptomes, la persona serà traslladada a la 

saleta d’aïllament, on el professorat de seguiment COVID-19 durà a terme les següents 

actuacions: 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

• Se l’ha de portar a la saleta del costat de Direcció (professorat de guàrdia). 

• Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de 

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, 

confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

 

A continuació, la directora del centre educatiu, o el membre de l’equip directiu de 

guàrdia, realitzarà les següents accions: 

• En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família 

per tal que vingui a buscar l’adolescent. 

• Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin 

al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció 

primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, 

del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el 

seguiment epidemiològic. 

• Al Centre d’Atenció Primària s’engegarà el protocol regulat pel Departament de 

Salut. 
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G
C

E
SOSPITÓS

S'ailla a saleta, comunicació pares, 
derivació al CAP: fer PCR o TAR.

Romandre a domicili

RESTA D'ALUMNAT

Classe  presencial

G
C

E

POSITIU

Convalescència

Els pares/germans del mateix Centre No 
vacunats: confinament

VACUNATS COMPLETS:

Classes  presencials

TAR a farmàcia < 72h (DOCUMENT)

Si no se'l fan: passen a quarentena

NO VACUNATS:

Quarentena domicili (DOCUMENT)

PCR 4t-6è dia
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6-ALTRES CONSIDERACIONS 

 

Des de la tutoria i, de manera transversal, des de les altres àrees del currículum 

treballarem no només aspectes de salut derivats de la pandèmia, sinó també de suport 

a l’estudi, emocionals, de treball de les competències digitals. 

 

Per acabar, volem que sapigueu, famílies! que en aquest curs tan complex que estem a 

punt de començar, des de l’Institut Ramon Berenguer IV hem treballat i treballarem 

perquè els vostres fills i filles puguin exercir el seu dret a l’educació amb seguretat. 

Volem que el nostre alumnat aprengui, vingui a l’escola content, se socialitzi amb els 

companys, es faci gran fent fortes les seues competències i habilitats... Aquest any 

l’acció tutorial serà més important que mai, i també, el treball de l’autonomia 

personal. És per això, que us demanem la vostra col·laboració perquè puguem tornar 

a l’escola d’una manera segura i confortable. 

 

 

 

 


