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Informació per a les famílies. Important i actualitzada.
Gestió i organització de l’Institut.
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L’ús  de la mascareta.
- Dins de l’Institut és obligatòria en tots els espais durant totes les hores. El

fet de no portar-la no podrà accedir al Centre.
- S’ha de renovar constantment en funció del tipus de mascareta.
- Cal portar tots els dies una mascareta de recanvi.
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Lliurament a la tutora o tutor d’una còpia del Certificat Covid

Per a la gestió de casos davant la detecció d’un cas positiu en un grup estable,
l’Institut i les autoritats sanitàries han de tenir constància de la pauta de vacunació de
l’alumnat.

El protocol actualitzat per Salut (3-9-2021) marca una actuació diferent segons:
- Alumnat sense vacunar o amb pauta incompleta de vacunació. Sense Certificat

Covid.
- L’alumnat s’haurà 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 de l’Institut lliurarà una carta a l’alumnat del grup
estable, que els permeti identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets
escolars, de manera que 11/20 el TAR sigui supervisat i gratuït i que el
resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació.
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- Alumnat amb la pauta de vacunació completa, per tant, disposaran del Certificat
Covid,  o que han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos.

- 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.
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Entrada i sortida de l’Institut i mobilitat dins del Centre.

Cada grup tindrà associat un flux marcat amb un color. Aquest flux determinarà:
- La porta d’entrada al Centre.
- L’hora d’entrada al Centre.
- Itinerari bàsic de circulació.
- Localització de l’aula de grup.
- L’hora d’entrada i sortida al pati.
- L’hora de sortida del Centre.
- Porta de sortida del Centre.

L’entrada i sortida del Centre es realitzarà utilitzant dues entrades i en dos torns.
Aquesta informació es lliurarà a través de l’alumnat el dia de la presentació.

Mireu els annexos finals del document on podeu trobar com s’organitza la mobilitat al
nostre Institut.
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La puntualitat.

Aquest any serà molt important la PUNTUALITAT de l’alumnat en arribar al
Centre.
Per tal d’assegurar els fluxos i per tant la seguretat de tothom cada dia, la
puntualitat és extremadament important i el fet de no respectar-la implicarà
no poder entrar al Centre.
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Requisits d’accés a l’Institut
La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat
de salut del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als
37,5ºC ni presenta com a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de
la covid-19:

1) Febre o febrícula > 37,5ºC
2) Tos
3) Dificultat per respirar.
4) Mal de coll*
5) Refredat nasal*
6) Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
7)Mal de panxa, amb vòmits o diarrea
8) Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) *El mal de coll i el

refredat nasal (amb mocs o sense mocs) només s’han de considerar
símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes
dels que es recullen a la llista.
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Els alumnes de l'Institut 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 hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una
possible reinfecció.

Les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de
covid-19 no poden anar al centre escolar.
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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, o que es troben en
alguna de les situacions següents:

1) 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).

2) Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.
3) 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).

4) Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat
identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de
covid-19.
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Alumnat al Centre cada dia.

És obligatori l’ús de les mascaretes en tots els espais del Centre durant tota la
jornada escolar.

L’alumnat a l’aula de grup:
- Cada vegada que entra i surt de l’aula, tant alumnat com a professorat

haurà de posar-se gel hidroalcohòlic que facilitarà el Centre.
- La ventilació i renovació de l’aire de l’aula estarà assegurada amb

l’obertura constant de les finestres dels extrems de l’aula o la porta i una
finestra obertes sempre i quan aquests dos elements estiguin disposats en
diagonal.

- Tant les aules com els diferents espais de l’Institut es netejaran i
desinfectaran diverses vegades al llarg de la jornada.
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L’ús del pati:
- Hi haurà dos torns de sortida i d’entrada.
- Es delimitaran zones estanques al pati assignades per nivell, on sempre

s’haurà de mantenir la distància interpersonal de seguretat.
- L’alumnat no es podrà treure la mascareta excepte en el moment que

decideixi menjar o beure sempre assegurant-se que en el moment de fer
aquest acte hi hagi la distància de seguretat establerta amb els seus
companys i companyes.

- Si l’alumnat realitza activitat física la podrà fer sense mascareta i
mantenint la distància interpersonal de seguretat personal. Just acabada
aquesta activitat s’haurà de tornar a posar la mascareta. Les competicions
entre alumnat de diferents grups queden anul·lades durant aquest curs.

- Els dies en què les circumstàncies meteorològiques impedeixin sortir al
pati l’hora de l’esbarjo es farà a l’aula de grup.
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Servei de menjador i activitats extraescolars.

Pel que fa al servei de menjador, cantina i activitats extraescolars us informarem en
els propers  dies del funcionament d’enguany.

Reunions amb el tutor o tutora.

Les reunions dels tutors i tutores amb les famílies es faran únicament de forma
telemàtica. Si algun pare o mare considera que ha de venir al Centre, haurà de
sol·licitar cita prèvia enviant un mail al correu de Centre.

Telèfon mòbil i aparells electrònics.

L’ús del mòbil continua prohibit en totes les instal·lacions del Centre i amb més motiu
aquest any, ja què aquest aparell està considerat un focus important de contagi.



PROTOCOL  COVID
FAMÍLIES
Famílies del Blanxart, el nostre objectiu bàsic és assegurar el dret a l’educació i la salut
de la nostra comunitat. Per tant les mesures disciplinàries aquest any seran més
estrictes:

- El no compliment per part de l’alumnat de les mesures sanitàries implicarà
l’expulsió directa del Centre.

- Les conductes negatives dins de l’aula que facin imprescindible la sortida d’un
alumne implicarà l’expulsió del Centre.

Totes aquestes indicacions queden subjectes a possibles modificacions en funció de
les informacions rebudes per part de les autoritats sanitàries i l’evolució de la
pandèmia.

A més us recomanem la lectura del document POC [Pla d’Obertura de Centres] que el
podeu consultar a la nostra pàgina web.
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Moltes gràcies per la vostra
col·laboració.
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ANNEXOS
ENTRADES I SORTIDES

MOBILITAT I ESPAIS
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