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1. Introducció 
 
Aquest document recull les mesures de prevenció, seguretat i higiene acordades per 
l’Escola, seguint les indicacions del Departament de Salut i d’Educació per tal de poder 
garantir el correcte desenvolupament del curs 2021-22. 
 
Si durant el curs es produïssin canvis normatius per la contenció del contagi de la COVID, 
l’Escola informarà amb la major brevetat possible i prendrà les decisions pertinents 
respecte a les noves mesures. 
 

2. Mesures de prevenció 
 

a) Distància física 
Es garantirà la distància d’1,5 metres entre persones que no formin part del mateix 
grup habitual de contacte, sent de moment obligatori l’ús de la mascareta en espais 
tancats. 
 

b) Higiene de mans 
Alumnes i personal de l’Escola han de rentar-se les mans: 

 
• A l’entrada i sortida de l’Escola 
• Abans i després dels àpats 
• Abans i després d’anar al lavabo 
• Abans i després de les classes pràctiques 

 
Famílies, professionals o col·laboradors externs han de rentar-se les mans al entrar i 
sortir de l’Escola. 
 
La clientela del Restaurant Pedagògic ha de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 
en entrar i en sortir d’aquest espai. 

 
c) Ús de la mascareta 

L’ús de la mascareta sanitària -que acompleixi amb la normativa vigent- és obligatori 
per als alumnes i tot el personal de l’Escola, així com per a famílies i 
professionals/col·laboradors externs per a entrar i circular per l’Escola i tots els seus 
espais. 
 
En el cas dels alum nes, la m ascareta ha de ser negra. Secretaria Acadèmica 
disposarà d’un petit romanent per a cobrir incidències (pèrdua, mal estat, 
incompliment de normativa). 
Els alumnes han de portar una bossa contenidora apropiada per a poder guardar la 
mascareta de manera segura i correcta quan sigui necessari. 
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d) Requisits d’accés a l’Escola 
• (Per als alum nes) Haver entregat signada la Declaració Responsable 
• (Per al les fam ílies/tutors/professionals) Haver sol·licitat cita prèvia 
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID en majors de 14 anys: 

febre o febrícula, tos, dificultats respiratòries, mal de coll, alteració del gust o de 
l’olfacte, malestar, descomposició o vòmits, mal de cap, calfreds o dolor muscular 

• No haver estat en contacte estret amb positius confirmats o simptomatologia 
compatible 

 
En cas d’alumnat amb malalties cròniques d’alta complexitat o que faci que se 
l’inclogui en col·lectius de risc, l’Escola i la família/tutors valoraran individual i 
específicament quines són les millors mesures per a garantir la continuïtat de la seva 
formació amb la major qualitat i seguretat possible. 
 
En cas de dubte o sospita de contacte o contagi, les famílies/tutors són les 
responsables d’avisar a Secretaria Acadèmica de l’Escola. 

 
e) Control de símptomes 

Les famílies/tutors o els propis alumnes -si són majors de 18 anys- han de fer-se 
responsables de l’estat de salut dels seus fills/es. 
 
Al inici del curs escolar, signaran la Declaració Responsable i els compromisos de 
funcionament i normativa escolar a través de la qual: 

 
• Faran constar que són coneixedores de la situació de pandèmia amb el risc que 

això comporta i que per tant, s’atendran a les mesures necessàries en cada 
moment 

• Es comprometen a no portar al adolescent/jove a l’Escola en cas de presentar 
simptomatologia compatible amb la COVID o tenir sospites de contacte estret 
amb un positiu, comunicant-ho amb la major brevetat a Secretaria Acadèmica 

• Els alumnes i els professionals es prendran la temperatura cada dia al arribar a 
l’Escola 

• La temperatura dels alumnes serà registrada amb la data cada dia i serà entregada 
a Secretaria Acadèmica al finalitzar la jornada 

 
f) Neteja, desinfecció i ventilació 

• Tots els espais de l’Escola es ventilaran 30’ al inici i al final de la jornada 
• Totes les aules es ventilaran entre classes i 10’ a mitja classe si dura més d’1h 
• Cada professor es responsable de la neteja i desinfecció –amb la participació de 

l’alumnat- dels estris, taules, cadires, poms i teclats al acabar cada classe 
• Les portes de les aules sempre que sigui possible estaran obertes 
• Cisternes, tasses i poms dels lavabos es desinfectaran abans i després del seu ús 
• Regularment el personal de neteja desinfectarà la integralitat dels diferents 

espais -estris, obradors, terres, pissarres, finestres, portes, etc- 
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g) Gestió de residus 
• S’utilitzaran mocadors i tovallons fungibles i es llençaran al contenidor de 

rebuig, així com les mascaretes utilitzades 
• Si algun alumne presenta simptomatologia dins l’Escola, tot el material d’ús 

individual utilitzat es tancarà en una bossa i es posarà en una segona bossa per a 
dipositar-la al contenidor de rebuig. 

 
h) Gestió de casos 

En el cas que algú desenvolupi simptomatologia estant a l’Escola, la responsabilitat de 
la gestió és de Secretaria Acadèmica. Les actuacions per a simptomatologia en 
alumnes són les següents: 

 
• Avisar immediatament a Secretaria Acadèmica i aquesta al referent responsable 

designat en el full de compromís al inici del curs 
• Acompanyar l’alumne al espai aïllat i ventilat acordat 
• Mantenir la mascareta sempre que sigui possible 
• Observar evolució i consultar al 061 en cas de dificultats respiratòries o altres 

complicacions 
• Es recomanarà a les famílies/tutors que portin l’alumne a casa i que des d’allà 

contactin amb el seu CAP de referència 
• Si la simptomatologia compatible es desenvolupa fora de l’horari lectiu, les 

famílies/tutors han d’informar al CAP/CUAP i a Secretaria Acadèmica sobre les 
actuacions sanitàries indicades pels professionals 

• L’Escola informarà al CAP de referència de qualsevol cas i s’acollirà a les 
indicacions que aquest i els Serveis Territorials d’Educació li facin sobre 
confinaments, realització de proves o qualsevol altre necessitat 

 
L’Escola es reserva el dret de prendre les decisions oportunes que siguin de la seva 
competència davant la sospita d’un positiu. 

 
3. Pla d’organització del centre 

 
a) Organització de l’alumnat i els espais 

Igual que el curs passat, els grups-classe no seran superiors a 8 alumnes i es mirarà de 
garantir la màxima estabilitat en un espai o zona. 
 
Els espais seran degudament desinfectats i ventilats en el canvi de grup que l’utilitzi i 
l’Equip Educatiu vetllarà per la no coincidència  de grups, la sortida esglaonada i 
l’entrada segons horari individual de cada alumne. 
 
Els alumnes i les famílies són responsables de l’acompliment d’entrada per l’hora i el 
lloc indicat i d’acomplir amb el compromís respecte la mascareta, l’aigua i els àpats, 
l’uniforme i la circulació pel Centre. Davant qualsevol dubte es pot trucar a Secretaria 
Acadèmica 
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b) Pla de ventilació, neteja i funcionament 
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c) Pla de treball de l’Escola en confinament 

En el cas que un o més alumnes hagin de ser confinats per COVID, Direcció i l’Equip 
Educatiu valoraran el cas i facilitaran una proposta de seguiment i continuació 
personalitzada a/als alumne/s i la seva família valorant sempre les necessitats 
educatives de cada alumne, el seu estat mèdic i les possibilitats del seu entorn. 


