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Mesures Covid-19  
Full informatiu ALUMNAT 

 
Aquestes mesures, que es podran anar actualitzant en funció de l’evolució de la pandèmia, 
estan recollides en el document “Pla d’organització 2020-21”, 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 és obligatori a l’aula i a la resta d’espais del centre. 
 
2. No està permesa l’entrada al centre a qui 

      -  presenti qualsevol dels símptomes compatibles amb la Covid-19 

- es trobi en aïllament perquè és cas positiu de Covid-19 

- estigui en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular 

- convisqui amb una persona diagnosticada de Covid-19 

- es trobi en període de quarantena domiciliària per haver estat identificats/des com a 
contacte estret d’alguna persona diagnosticada de Covid-19. 

  
3. El primer dia de classe l’alumnat haurà de signar o portar signada la declaració 
responsable que es pot descarregar del nostre web. 
 
4. L’alumnat ha d’informar immediatament al centre si ha donat positiu en una prova PCR 
per tal que s’activin els protocols corresponents. 
 
5. En cas de desenvolupar símptomes dins el centre, l’alumnat major d’edat deixarà les 
seves dades a consergeria i abandonarà immediatament el centre. Si l’alumne/a és menor 
d’edat s’aïllarà a la Sala de Reunions i el centre trucarà a la seva família perquè el/la vinguin 
a recollir.  
 
5. L’alumnat haurà de rentar-se les mans amb aigua o sabó o gel hidroalcohòlic abans 
d’entrar a l’aula. Hi haurà gel disponible a l’entrada del centre i de les aules i als lavabos. 
 
6. En els espais comuns del centre i a les aules cal respectar la distància de seguretat. 
 
7. Cal seguir els itineraris marcats. L’entrada al recinte del centre es farà per la porta 
principal i la sortida per la porta de l’aparcament. La sortida d’última hora de la tarda es 
podrà fer indistintament per qualsevol de les dues portes. 
 
8. Es podrà accedir a la mediateca per la sortida d’emergència si l’alumnat encara no ha 
entrat al centre. 
 
9. L’alumnat no podrà consumir begudes o menjar dins l’edifici del centre, només es podrà 
beure aigua quan sigui necessari. 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. Les hores exactes de començament i acabament de la classe del 1r quadrimestre estan 
penjades al web del centre. Es prega a l’alumnat que no entri al centre amb molta antelació 
per tal d’evitar aglomeracions als passadissos i a les zones comunes. Per a cada franja 
horària de classe, els grups entraran i sortiran en dos torns separats per un interval de 10 
minuts. Durant el 2n quadrimestre aquests dos torns s’invertiran. 
 
 
 

ORGANITZACIÓ LECTIVA 
 
A. Els grups disposaran d’una aula virtual a l’espai Moodle del centre. El primer dia de 
classe el professorat donarà les instruccions per fer la inscripció a l’aula virtual. 
 
B. L’alumnat realitzarà un mínim de 30 minuts setmanals d’activitats en línia. 
 
C. Els grups que superin l’aforament de seguretat de l’aula es dividiran en dos subgrups i 
tindran una sessió presencial setmanal enlloc de dues mentre es mantingui aquesta situació. 
La resta del temps lectiu consistirà en activitats que es faran de forma asincrònica, a l’aula 
virtual o amb els materials del curs. 
 
D. En cas de suspensió de l’activitat lectiva presencial per confinament del grup, el/la 
professor/a o el centre, l’activitat lectiva passarà a ser 100% en línia. 
    


