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1. MANTENIMENT DEL 
DISTANCIAMENT FÍSIC

Mantenir el distanciament físic és la mesura de prevenció
més efectiva. El respecte d'una distància mínima recomanada
entre persones permet evitar el contacte directe i, amb ell, la
contaminació respiratòria i/o per gotetes.

L'organització establerta al centre ha de permetre que aquest
principi sigui respectat en tots els contextos i en tots els
espais (arribada i entorn del centre, esbarjo, passadissos,
patis, menjadors, lavabos, etc.).

La normativa sanitària insisteix en la necessitat de fer complir
aquesta distància mínima, si bé té en compte la dificultat que
això pot representar. Els gestos de protecció s’han d’aplicar en
tot moment, a tot arreu, per part de tothom. Aquestes són les
mesures de prevenció individual més efectives disponibles,
actualment, contra la propagació del virus.
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2. RENTAT DE MANS

Rentar-se les mans és essencial. Com ? Amb aigua i sabó durant 30 segons
com a mínim i eixugar-les amb cura, si és possible amb una tovallola de
paper d'un sol ús o bé a l'aire lliure; o amb solució hidroalcohòlica.

ALUMNES

Cal rentar-se les mans com a mínim:

- A les entrades i sortides del col·legi

-Abans i després d’anar al pati

-Abans i després d’entrar al menjador escolar

-Abans i després d’anar al lavabo

-Abans i després de fer un canvi d’espai

PROFESSORAT

- A l’arribada al col·legi abans del contacte amb l’alumnat

-Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats de

l’alumnat i dels propis

-Abans i després d’acompanyar un infant al WC.

-Abans i després d’anar al WC.

-Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

-Com a mínim una vegada cada 2 hores
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3. ÚS DE LA MASCARETA

ALUMNES :

L'ús de mascareta quirúrgica o higiènica homologada (norma UNE) està
indicat a partir dels 6 anys en totes les situacions en les quals no es
garanteixi el compliment de les normes de distanciament (esbarjo, àpats,
esport...)

Els alumnes de Secundària i de Batxillerat han de portar sempre la
mascareta.

Els pares han de proporcionar mascaretes als seus fills. Es recomana
portar-ne una de recanvi així com una bosseta de paper o de roba per
guardar-les.

L’ús de mascareta no està indicat per als infants menors de 6 anys.

PROFESSORAT :

La normativa adoptada per fer front a l'epidèmia de COVID-19 obliga a
portar una mascareta quirúrgica o higiènica homologada (norma UNE) en
presència dels alumnes i en totes les situacions en les quals no es
garanteixi el compliment de les normes de distanciament.

En especial a les aules, durant la circulació dins del centre o durant
l'esbarjo.
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4. LIMITACIÓ DE LA 
CONCENTRACIÓ 
D’ALUMNES

Els moviments dels alumnes seran limitats, organitzats i
supervisats, i caldrà respectar els gestos de protecció.

Sempre que sigui possible, caldrà mantenir la distància als
espais compartits, durant els canvis de classe i en els
desplaçaments dins del col·legi.

Les entrades i sortides es realitzaran de manera esglaonada
per mantenir la distància i evitar aglomeracions.
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5. NETEJA I DESINFECCIÓ 
DELS ESPAIS I MATERIAL

La neteja i desinfecció dels espais i equipaments són un component
essencial de la lluita contra la propagació del virus.

És important distingir entre la neteja simple i la neteja a fons que inclou la
desinfecció d'espais i equipaments per eliminar els virus, en particular a
les zones de contacte manual.

S'afavorirà la neteja del propi lloc de treball al principi i al final de la classe
o de la jornada amb un equip de neteja (teclat i superfície de treball).

El professorat i l’alumnat hauran de col·laborar en la neteja del seu
entorn, els estris i el mobiliari comú.

Caldrà desinfectar sovint el material col·lectiu (impressores,
fotocopiadores…).
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6. FORMACIÓ, 
INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ

El respecte dels gestos de protecció en l'entorn escolar és
objecte de sensibilització, supervisió i enfocament pedagògic
adaptat a l'edat de l'alumne i a les seves necessitats
educatives especials.

La sensibilització i la participació dels pares també és
primordial per garantir l’aplicació contínua d'aquestes
normes.

Cal sensibilitzar i involucrar els alumnes, els pares i el
personal en la seva responsabilitat individual per tal de limitar
la propagació del virus.
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7. GESTIÓ DELS ESPAIS

AULES
PROFESSORAT / ALUMNAT

ABANS D'ENTRAR A L'AULA:

- Obrir portes i finestres per ventilar.

- Comprovar la correcta disposició de les taules.

DURANT LA CLASSE:

- Vigilar que es respectin els gestos de protecció.

- Assegurar-nos que els materials pedagògics hagin estat desinfectats amb antelació.

- Evitar l'intercanvi d'objectes personals.

AL FINAL DE LA CLASSE:

- Netejar el nostre lloc de treball (estris i superfícies) .

- Obrir portes i finestres per ventilar.

Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, els espais dels diferents

pavellons del col·legi ( aules, passadissos, despatxos ...) hauran de romandre amb

les finestres obertes. Quan no sigui possible, es ventilarà a cada hora.
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7. GESTIÓ DELS ESPAIS

ESBARJO-PATIS

DIVISIÓ DELS PATIS PER ZONES PER SEPARAR ELS GRUPS DE CONVIVÈNCIA.

El professorat acompanyarà l’alumnat a la zona corresponent i, un cop acabat el

pati, a la seva aula.

El professorat vetllarà per mantenir la distància entre els grups de convivència.

Aquests es desplaçaran de manera esglaonada tant a la sortida com a l’entrada a

les aules i circulant sempre per la dreta.

Els desplaçaments per arribar a les zones que corresponguin a cada grup de

convivència es faran amb mascareta a les edats que determina les normes de

Procicat.

L’alumnat i el professorat, abans i després del pati, s’haurà de netejar les mans

amb aigua i sabó o el gel hidroalcohòlic.

El material de joc d’un grup de convivència només podrà ser compartit entre ells.

La venda d’entrepans es realitzarà mantenint la distància de seguretat i adoptant
les mesures necessàries per evitar la concentració d’alumnat. L’ús de la mascareta
serà obligatori.
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7. GESTIÓ DELS ESPAIS

MENJADOR-ESPAI MIGDIA

-El servei de menjador escolar s’organitzarà en els espais habilitats
a tal efecte.

-Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més
taules.

-Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents.

-Hi haurà dos torns, entre torn i torn es realitzarà la neteja,
desinfecció i ventilació del menjador.

-Es rentaran les mans abans i després de l’àpat.

-El menjar se servirà en safates individuals i l’aigua estarà en una
gerra. Hi haurà un responsable de servir l’aigua al llarg de l’àpat.

-A la línia d’autoservei es mantindrà la distància a la filera.

-Les activitats posteriors als àpats es realitzaran preferiblement a
l’aire lliure amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup
estable.
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7. GESTIÓ DELS ESPAIS

PISTES ESPORTIVES / VESTUARIS

-Les autoritats sanitàries desaconsellen l'ús del material
esportiu tret que es desinfecti després de cada ús.

-Afavoriu les activitats individuals de baixa intensitat a l'aire
lliure (enfortiment muscular, curses de relleus sense
contacte…).

- També es desaconsella l'ús de vestuaris, on el distanciament
físic no és realista (cal portar roba adequada des del principi
del dia).
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7. GESTIÓ DELS ESPAIS

LAVABOS

Es limitarà el nombre de persones als lavabos per respectar el
distanciament físic.

Es vetllarà perquè les finestres estiguin obertes.

Rentat de mans abans i després de fer servir el WC

Subministrament regular de sabó líquid, paper higiènic,
tovalloles de mà d'un sol ús, etc.

Buidat dels cubells d'escombraries sempre que calgui.
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INICIEM EL CURS 2020-2021 EN EL RESPECTE 
DE LES RECOMACIONS SANITÀRIES
Si la temperatura de l’alumne/a és superior a 37.5˚ o té símptomes, ha de romandre a casa.
Si alguna persona del nucli familiar és portadora del virus, l’alumne/a ha de romandre a casa.
En ambdós casos cal avisar al col·legi.

Els alumnes han de ser puntuals per tal de facilitar una entrada fluïda i ràpida.
Han de seguir en tot moment les indicacions del professorat
i respectar el sentit de circulació establert.

L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels alumnes de 1r de primària. Quan el seu ús 
sigui incompatible amb l’activitat realitzada, com àpats o esport, caldrà mantenir
la distància de seguretat.
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INICIEM EL CURS 2020-2021 EN EL RESPECTE 
DE LES RECOMACIONS SANITÀRIES
El rentat de mans per part dels alumnes, del professorat i del personal no docent serà freqüent, 
considerat aquest com un gest barrera molt important contra el virus.

Els alumnes del mateix grup de convivència dinaran junts i les taules respectaran les distàncies

Els patis estaran organitzats en espais diferenciats.
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INICIEM EL CURS 2020-2021 EN EL RESPECTE 
DE LES RECOMACIONS SANITÀRIES
Els espais de treball es desinfectaran en els intercanvis. Les aules i els passadissos es ventilaran
constantment. La neteja general, la neteja dels banys i de les superfícies més utilitzades es netejaran
al llarg de tota la jornada.
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