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Aquestes mesures, que es podran anar actualitzant en funció de l’evolució de la pandèmia, 
estan recollides en el document “Pla d’organització 2021-22”, que està penjat al web del 
centre, i on trobareu més informació referent a l’organització del centre en el marc de la 
pandèmia. 
 

1. L’ús de la mascareta ja no és obligatori per a l’alumnat  i tampoc per al personal docent 

i no docent..  
 
2. Recomanacions generals d’actuació davant símptomes compatibles amb la covid-
19 o amb una malaltia infecciosa aguda transmissible  

 El centre educatiu ha d’informar els pares, mares i altres figures parentals, o 
l’alumnat major d’edat, que l’alumnat amb qualsevol simptomatologia aguda 
compatible amb la covid-19, o amb una altra malaltia infecciosa aguda potencialment 
transmissible, s'abstingui d'acudir al centre.  

 Es pot reprendre l'assistència al centre davant una millora evident de la 
simptomatologia i quan s’hagi estat sense febre les darreres 24 hores. Les persones 
amb símptomes compatibles lleus o asimptomàtiques sí que poden assistir al centre.  

En tots aquests casos, s'han d’extremar les precaucions durant els 10 dies posteriors a 
l'inici dels símptomes compatibles amb la covid-19:  

o S’ha d’evitar el contacte amb persones vulnerables.  
o S’ha d’utilitzar mascareta quirúrgica.  
o S’ha de dur terme una higiene de mans adequada.  
o No es pot assistir a esdeveniments multitudinaris.  
o S’han de limitar els contactes a aquells grups amb què interacciona habitualment dins 
del centre educatiu  

 Quan una persona comenci a desenvolupar símptomes aguts compatibles amb la 
covid-19 al centre educatiu, s’ha de col·locar una mascareta quirúrgica i s’ha de 
contactar amb la família o tutors legals, en cas que la persona afectada sigui menor 
d'edat, perquè acudeixi al centre a recollir-lo. Si la persona és adulta, autònoma i es 
troba bé, se n'ha d’anar a casa i evitar contactes en el trajecte. En cas de presentar 
símptomes de gravetat o dificultat respiratòria cal trucar al 112.  

 
3. No hi ha canvis pel que fa a les mesures de ventilació vigents. En cas d’haver-se 
d’utilitzar l’aire condicionat, ha d’estar enfocat cal al sostre i s’ha de mantenir la ventilació 
natural amb obertura de portes i finestres..  
 
4. L’alumnat haurà de rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic a l’arribada 
al centre, a l’aula o a la mediateca. Hi haurà gel disponible a l’entrada del centre i a les 
aules, lavabos i mediateca. 
 
5. Es recomana que es segueixi respectant la distància de seguretat a les zones comunes 
i de pas (passadissos, escales, pati, lavabos, ...), especialment amb persones d’altres grups. 
Cal evitar les aglomeracions a l’entrada del centre o de l’aula. 
 



 
 
 

 

6. Tot i que els grups de les EOI són grups de convivència estables i  a les aules no és 
preceptiu respectar la distància interpersonal d’1,5 metres, i que ara els grups estables 
poden interactuar entre ells, sempre que sigui possible es mantindrà aquesta distància entre 
persones, en funció de les dimensions de l’aula i el nombre d’assistents. Les cadires no es 
poden moure de lloc si no és per indicació del professorat. 
 
7. Cal seguir els itineraris marcats. Excepte a les 9.15 del matí i les 20.45 de la tarda es 
prega entrar al recinte del centre per la porta principal de la reixa i sortir per la porta de 
l’aparcament.  
 
8. L’alumnat que accedeixi a la mediateca a la seva arribada al centre ho farà per la porta 
d’emergència. La sortida es farà sempre per aquesta porta. 
 
9. Abans i desprès d’utilitzar les màquines expenedores caldrà netejar-se les mans amb 
gel hidroalcohòlic. 
 
10. A les aules l’alumnat disposarà del material necessari per higienitzar la seva cadira si 
l’aula ha estat utilitzada prèviament aquell dia.   
 
11. Es recomana minimitzar la compartició d’objectes i estris, i aquesta ha d’estar 
precedida o seguida d’una bona higiene de mans. 
 
12. Les hores exactes de començament i acabament de la classe es podran modificar 
lleugerament per esglaonar les entrades i sortides a les franges horàries d’alta ocupació.  
 
13. Es prega a l’alumnat que accedeixi al centre just a l’hora d’entrada per tal d’evitar 
aglomeracions a les zones comunes. Les aules estaran obertes 5 minuts abans de l’hora 
d’inici de les classes per evitar l’aglomeració de persones als passadissos. 
 
14. Durant la pausa de ventilació l’alumnat podrà abandonar l’aula per una raó justificada i 
sempre respectant la distància de seguretat a les zones comunes. Es facilitarà la sortida de 
l’aula per anar al lavabo en qualsevol moment de la classe (excepte durant proves 
d’avaluació) per tal de minimitzar la coincidència de persones. 
 
15. Cal respectar l’etiqueta respiratòria (en tossir o esternudar, no s’ha de retirar la 
mascareta en cas de portar-ne, i cal cobrir-se la boca i el nas amb el colze flexionat), i evitar 
tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió .  
 

 
 
 
 
 

 


