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Benvolgudes famílies, 
 
Aquesta propera setmana iniciem les classes del curs 2020-21 amb una bona quantitat de              
mesures organitzatives que hem preparat per tal de mantenir el control més gran possible              
contra la pandèmia de la COVID-19, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les               
persones, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els alumnes a una educació de                  
qualitat. 
 
Cal que tota la comunitat de l’Institut Montserrat Miró -famílies, alumnes, professors i             
educadors i PAS- ens involucrem i ens comprometem per tal de fer front a les mesures de                 
protecció i a la traçabilitat. 
 
A través dels mitjans de comunicació s’ha explicat que l’estratègia adoptada pel            
Departament d’Educació consisteix a limitar l’exposició al contacte de l’alumnat al menor            
nombre possible de grups de convivència. Queda clar que el primer grup de convivència és               
la família, sent el segon més important el grup-classe. A banda d’aquests dos grups de               
convivència, fora bo, sempre que fos possible, evitar altres grups de convivència o             
contactes esporàdics. 
 
Tal com es presenta aquesta lluita contra la pandèmia, queda clar que, sobretot, es tracta               
d’un tema de responsabilitat, de rutines sanitàries i, malgrat que ens dolgui, de posar              
distància física amb molta gent amb qui ens agradaria estar a prop. 
 
Com a centre educatiu, hem assumit el nostre paper i encàrrec en l’organització de l’activitat               
acadèmica des del punt de partida que les classes han de ser presencials sempre que es                
pugui. Per això, cal crear grups “bombolla”, aïllant el màxim possible l’alumnat dels diferents              
grups, fins i tot els del mateix nivell. Això es pot entendre com un repte extraordinari per a                  
l’alumnat, un jovent que té necessitat de socialitzar-se, tal com s’ha dit tantes vegades,              
sobretot ara després de tants mesos de no trobar-se. 
 
Amb aquesta carta d’inici de curs us volem informar dels canvis organitzatius que anireu              
descobrint, i que sobretot els descobrirà l’alumnat. Però més encara, us volem demanar la              
vostra complicitat i col·laboració, per fer que les mesures organitzatives siguin adoptades            
pels vostres fills i filles amb el benentès que tot plegat s’ha organitzat amb l’objectiu que                
aquesta responsabilitat comuna i compartida ens permeti combatre de la millor manera            
possible aquesta pandèmia que ens afecta a tots. 
 
Paral·lelament podeu consultar el document “Pla de reobertura del centre”, que es troba             
penjat al nostre web. En aquest document es detallen les diverses mesures organitzatives             
que ara us presentem breument: 
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● Acollida inicial de l’alumnat. 
 
L’acollida inicial de l’alumnat serà aquest dilluns, 14 de setembre, amb l’horari següent:  
 

- 1r d’ESO, a les 9.00h. 
- 2n d’ESO, a les 10.00h. 
- 3r d’ESO, a les 11.00h. 
- 4t d’ESO i Batxillerat, a les 12.00h. 

 
Cal que tots els/les alumnes assisteixin amb mascareta i portin el full de declaració              
responsable (en cas de no haver-ho fet prèviament) que tenim penjat al web i sobre el qual                 
ja heu estat informats per correu electrònic, pàgina web i xarxes socials. 
 
Cal que els alumnes entrin al pati i es dirigeixin a la zona on els estarà esperant el/la seu/va                   
tutor/a amb un cartell que indicarà el seu grup classe. Quan estigui tothom, pujaran amb               
el/la tutor/a a l’aula fent el recorregut que hauran de fer cada dia per pujar i baixar. 
 
El temps de la presentació serà d'una hora aproximadament.  
 
Dimarts 15 s’iniciaran les classes en horari complet per a tot l’alumnat.  
 
● Marc horari lectiu. 
 
El marc horari lectiu del centre es manté com el curs passat, de les 8.00h i a les 14.30h.                   
Però, per poder adaptar-nos als protocols i instruccions dictades pels Departaments           
d’Educació i de Salut, enguany els alumnes d’ESO tindran activitat lectiva cent per cent              
presencial i els alumnes de batxillerat faran un sistema semipresencial. 
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● Entrada a les aules i mobilitat dins de l’edifici. 
 
Diàriament, els/es alumnes entraran per la zona assignada i es dirigiran a la seva aula               
en ordre i seguint el recorregut determinat. Hauran d’arribar al centre amb mascareta i              
dur-la posada durant tot el temps d’estada a l’institut. 
  
En entrar a l’aula a primera hora, i després de tornar del pati i del lavabo, els alumnes es                   
posaran una dosi de gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans i ocuparan el seu lloc a                
l’aula. Cada alumne/a tindrà assignada una taula, amb el seu nom. Us demanem que              
tingueu en compte aquest sistema i faciliteu l’arribada a l’hora puntual dels/de les vostres              
fills i filles al centre. 
 
Les famílies heu de prendre la temperatura als/a les vostres fills i filles abans de venir a                 
l’institut, un cop a l’institut al llarg del dia també la controlarem. I no heu de portar al/a la                   
vostre/a fill/a en cas de presentar qualsevol símptoma compatible amb la COVID (feu servir              
com a referència el document de símptomes compatibles amb la COVID). 
  
Per permetre entrades i sortides esglaonades dels alumnes, i així evitar coincidències, cal             
tenir en compte la següent distribució: 
 

- Batxillerat: Entrada de 7.55h a 8.00h. 
Sortida a les 14.30h. 

 
- 1r cicle (1r i 2n d’ESO): Entrada de 8:00h a 8:10h. 

Sortida de 14:20h a 14:25h. 
 

- 2n cicle (3r i 4t d’ESO): Entrada de 8:10h a 8:15h. 
Sortida a les 14:30h.  
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● Esbarjo i zonificació del pati. 
 
Per tal que no coincideixin al pati tot l’alumnat d’ESO, s’han establert dos torns per a                
l’esbarjo. L’alumnat de 1r i 2n curs d’ESO, sortirà al pati de les 11.00h a les 11.30h, i                  
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO hi sortirà de les 12.00h a les 12.30h. 
 
A més a més, cada grup d’ESO tindrà assignada una parcel·la on hi hauran de permanèixer                
durant tot l’esbarjo, tret d’haver d’anar al lavabo. Cal que els/les alumnes respectin             
rigorosament la delimitació de les zones. Cada alumne/a rebrà una pulsera d’un color que              
els identifica amb el seu grup estable. D’aquesta manera els/les professors/es de guàrdia             
podran exercir la seva funció amb més facilitat.  
 
L’alumnat de batxillerat farà l’esbarjo de les 11.00h a les 11.30, i haurà de sortir fora de                 
l’institut. No podrà tornar a entrar fins les 11.30h. 
 
Tots/es els/les alumnes d’ESO aturaran l’activitat lectiva a les 10.50h per tal            
d'esmorzar a l’aula, amb el seu grup estable. Durant els 10 minuts de l'esmorzar es               
podran treure la mascareta, però hauran de tenir les finestres obertes. 
 
Un cop finalitzada aquesta estona, els/les alumnes de 1r i 2n d’ESO baixaran al pati               
acompanyats del/de la professor/a a la seva zona del pati. 
 
Els/les alumnes de 3r i 4t d’ESO, passats aquests minuts d'esmorzar, continuaran amb             
una altra sessió lectiva fins a les 12.00h. Serà llavors quan sortiran al pati acompanyats               
pel/per la professor/a. 
 
Seguint els protocols de seguretat, aquest curs els alumnes no disposaran de les màquines              
que subministraven menjar o begudes. És per això, que caldrà que tothom porti esmorzar              
de casa i una ampolla d’aigua. 
 
En acabar el pati, els/les alumnes d’ESO hauran d’esperar a la seva zona al/a la professor/a                
de següent hora per tal de tornar a l’aula. 
 
En cas de pluja, els/les alumnes hauran de romandre a la seva aula durant l’esbarjo. 
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Sectorització del pati 
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●  Reunions amb les famílies 
 
Seguint les recomanacions dels Departament d’Educació i de Salut, totes les reunions amb             
més de 10 persones es faran de manera telemàtica. La resta de reunions també es faran                
preferiblement de manera telemàtica o per telèfon. 
 
Així, les reunions d’inici de curs i les de seguiment de l’alumnat amb els/les tutors/es de                
grup seran telemàtiques. Les reunions que normalment es fan durant el mes d’octubre es              
realitzaran aquesta propera setmana, dies 16 i 17 de setembre. 
  
Així mateix, la comunicació amb els/les tutors i tutores dels/de les vostres fills/es es farà               
seguint els canals habituals (iEduca o telèfon). Només de manera molt excepcional, i             
sempre amb cita prèvia, les famílies podran venir al centre. 
 
● Impuls a la comunicació digital. 
 
Tot l’alumnat del centre disposarà d’un compte de correu educatiu amb el domini             
@insmm.org, igual que ja en vam fer ús durant el període de confinament. És molt important                
que l’alumnat continuï utilitzant aquest compte per a les comunicacions amb el professorat             
de totes les seves matèries i per a la realització d’activitats durant el curs. A través d'aquests                 
comptes personals, s’organitzaran activitats en Google Classroom, videoconferències amb         
Meet i altres activitats lectives. 
 
● Horaris en cas de confinament. 
 
En l’hipotètic cas de confinament, està previst que, en la mesura del possible, els horaris de                
l’alumnat es mantinguin.  
 
● Absències de professorat a primera hora del matí i darreres hores del dia. 
 
Durant el curs podem tenir absències de professorat a primera hora del matí o a les                
darreres de la jornada. Els/les vostres fills/es seràn atesos per un/a professor/a de guàrdia,              
però en el cas excepcional de no disposar de suficient professorat de guàrdia actuarem de               
la següent manera amb l’alumnat de Batxillerat i de 2n cicle d’ESO: 
 

- Si falta un/a professor/a les 8.00h, els/les alumnes poden entrar a les 9.00h. 
- Si falta professor/a les 13.30h, els/les alumnes poden sortir a les 13.30h. 
- Si falten professors/es a les dues darreres hores de la jornada (de 12.30h a 14.30h),               

només els/les alumnes de batxillerat podran marxar.  
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Avisarem per iEduca, amb l’antelació a les famílies sempre que ens sigui possible.  
Aquestes mesures excepcionals no les aplicarem als alumnes de 1r cicle d’ESO. 
 
● Lavabos. 
 
Al lavabo es podrà anar a les hores de pati i un cop començada la classe, previ permís                  
del/de la professor/a que estigui a l’aula, però mai en el moment de canvi d’hora. Per anar-hi                 
caldrà seguir el recorregut indicat. 
 
Cada aula i cada zona de pati té uns lavabos assignats. 
 
● Ventilació. 
 
La ventilació és una altra de les claus per evitar la propagació del virus. 
 
Així, en la mesura que la climatologia ho permeti, les finestres es deixaran obertes durant tot                
el temps possible. En canvi, quan la climatologia no ho faci possible, es faran les               
ventilacions diàries següents:  
 

1r cicle d’ESO i Batxillerat 

-  Al començament de la 1a classe: 10 minuts; 
- Entre 1a i 2a hora: 10 minuts, 5 de cada franja horària; 
- Entre 2a i 3a hora: 10 minuts, 5 de cada franja horària; 
- A la 3a hora: els darrers 10 minuts; 
- A l’hora del pati: es deixaran obertes les finestres; 
- Entre 4a i 5a hora: 10 minuts, 5 de cada franja horària; i 
- Entre 5a i 6a hora: 10 minuts, 5 de cada franja horària. 

 

2n cicle d’ESO 

- Al començament de la 1a classe: 10 minuts; 
- Entre 1a i 2a hora: 10 minuts, 5 de cada franja horària; 
- Entre 2a i 3a hora: 10 minuts, 5 de cada franja horària; 
- A la 3a hora: els darrers 10 minuts; 
- A l’hora del pati: es deixaran obertes les finestres; i 
- Entre 5a i 6a hora: 10 minuts, 5 de cada franja horària. 

 

L’actuació d’obrir les finestres les realitzaran el propi alumnat de l’aula. El professorat serà 

l’encarregat d’avisar en el moment que toqui fer-ho. 

mailto:a8021788@xtec.cat
http://www.insmm.org/


 
Generalitat de Catalunya 
Institut Montserrat Miró i Vilà 
C/Carrerada, s/n. Montcada i Reixac - 08110 
Tel.: 93 564 2781/ 93 564 3552 Fax: 93 575 2502 
Adreça electrònica: a8021788@xtec.cat   www.insmm.org 
 

● Neteja d’espais. 
 
Segons el pla de neteja elaborat, les actuacions de neteja profunda es realitzaran al final de                
la jornada lectiva. A més a més, en determinats moments del matí es netejaran els lavabos,                
els passamans de les escales, les zones de contacte en portes i superficies comunes del               
vestíbul, secretaria, consergeria i sala de professors. 
 
No obstant, l’alumnat realitzarà petites tasques de neteja per tal que es sensibilitzin respecte              
a la importància que té en la lluita contra la COVID-19 i que siguin conscients de la                 
responsabilitat que tenen respecte als altres. 
 
A cada aula hi haurà un desinfectant amb difusor per a superfícies i una escombra. En cas                 
de fer servir un aula diferent a la del seu grup estable, ells mateixos hauran de desinfectar, a                  
l’entrar i al sortir, la seva cadira i la seva taula. Així mateix, hauran de desinfectar el material                  
compartit que facin servir. Desprès de l’esmorzar hauran de netejar, si cal, el seu espai de                
treball. 
 
● Activitats. 
 
Aquest curs hem minimitzat les activitats fora de l’aula del grup estable per a tot l’alumnat. 
 
La matèria d’educació física es manté al Pavelló Miquel Poblet seguint en tot moment les               
normes de seguretat i prevenció.  
 
A l’espera de com evoluciona la situació sanitària actual, durant el primer trimestre no farem               
sortides, excursions, viatges (fora del municipi). Les activitats del segons i tercer trimestre             
es realitzaran o no en funció de la situació sanitària del moment. 
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● Síntesi normativa sanitària COVID-19. 

L’Institut ha de ser un entorn segur, amb el mínim risc possible. És per aquest motiu que és                  

important complir les següents normes: 

Cada família ha de prendre la temperatura al/a la seu/va fill/a cada dia abans de               

venir a l’Institut. No s’ha de venir al centre si es presenta qualsevol dels              

símptomes compatibles amb el covid-19: febre, tos, dificultat per respirar,          

congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, dolor muscular,            

malestar general. 

La mascareta és d’ús obligatori durant tota la jornada, excepte en el moment             

de l’esmorzar. La mascareta s’ha de portar cobrint el nas i la boca. 

S’ha de portar una mascareta de recanvi i una ampolla d’aigua de casa. 

La higiene de mans és obligatòria quan s’accedeix i es surt del centre; i a               

l’anar i en tornar del pati, lavabo o qualsevol altre espai diferent de l’aula des seu                

grup base. 

Els desplaçaments per l’interior del recinte del centre s’han de realitzar sempre            

pels itineraris assignats segons el curs. 

L’aula s’ha de ventilar regularment. Mentre el temps ho permeti, s’han de deixar             

les finestres i portes obertes. Quan no sigui possible pel fred, s’ha de ventilar tal               

com s’ha indicat anteriorment. 

Cada alumne/a ha de fer servir la taula assignada. Les taules no s’han de              

moure del lloc ja que s’ha de mantenir la distància de seguretat entre un              

alumne/a i un/a altre/a. 

No es pot intercambiar material (boligrafs, tipex, etc) i, en cas de fer-ho, s’ha de               

desinfectar. 

L’aula s’ha de mantenir neta durant tota la jornada. Així, després d’esmorzar,            

cadascú haurà de netejar la seva zona (taula, cadira, etc). 

Si s’ha d’anar al lavabo sempre serà a aquell que hi ha assignat segons el grup,                

depenent de si és a l’hora del pati o durant la classe (de forma excepcional). 
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Seguint el protocol establert, el centre disposa d’un espai al qual es portarà l’alumne/a que               
presenti qualsevol símptoma compatible amb la COVID. En aquest cas, es trucarà a la              
família perquè vingui a recollir-lo/a. ÉS MOLT IMPORTANT que es pugui localitzar a la              
família de l’alumnat malalt. Per tant, més que mai, aquest curs cal que informeu al centre al                 
més aviat possible s’hi ha hagut algun canvi recent en el número de telèfon.  

 

Des de l’equip directiu us volem agrair la confiança i el suport que ens heu donat, i, com                  

sempre, us tindrem informats de tots els canvis, novetats o incidències que puguin sorgir. 

 

Gràcies per la vostra comprensió i suport. 

 

Equip Directiu 
Institut Montserrat Miró i Vilà 
Setembre 2020 
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