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Seguint les instruccions del Departament d´Educació i Salut en tot moment es determinen els 
següents grups de mesures: 

 

1. L’organització a l’entorn de grups de convivència estables per tal de facilitar la traçabilitat 
de casos possibles que es donin en els centres educatius.  

Els grups de convivencia estables (GCE) serán els establerts com a grup/classe. 

En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té més importància centrar els esforços 
organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar-ne 
la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup.  

S’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment l’ús de la 
mascareta en tot moment per part d´alumnes i equip docent i no docent i el manteniment de la 
distància física de seguretat d’1,5 metres quan pugui ser possible.  

 

2. Higiene de mans. S’estableixen les pautes d’higiene de mans que han de seguir tant els alumnes 
com els professionals del centre educatiu. Serà obligatori la utilització del gel hidroalcoholic 
mitjançant els dispensadors automàtics del centre a l´entrada del centre, cada vegada que el grup 
canvi d´aula i alhora de sortir del bany com a mínim.  

 

3. Ús de mascareta  L´us de mascareta és obligatori sempre, per tot el col.lectiu de persones del 
centre, també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. Serà imprescindible portar-la 
ben col.locada tapant boca i nas. 

 

4. Requisits d’accés al centre Podran accedir al centre educatiu (alumnes, docents i no docents):  

• amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós;  

• no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

Es demanarà la signatura de la declaració responsable per part d´alumnat (major d´edat), tutors 
(d´alumnes menors d´edat), docents i no docents, així com personal extern habitual del centre 
(proveïdors de serveis, manteniment etc). 
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5. Control de símptomes El control de símptomes es basa en la responsabilitat de tots, de 
l’alumnat més gran de 18 anys i les families en cas de menors, a fer una autoavaluació del seu 
estat de salut. En aquest sentit, es comprometen a no portar l´ alumne menor d´edat al centre 
educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els 
darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament a la directora del centre per tal de poder prendre 
les mesures oportunes.  

En aquest sentit i com a mesura de control, es mesurarà la temperatura a totes les persones 
(alumnes i equip docent i no docent) diariament abans de l´entrada al centre. La temperatura límit 
permesa serà de 37,5º.  Facilitar aquesta acció serà molt important, tenint en compte que 
serrells, gorres… obstaculitzen la correcta presa de temperatura. 

 

6. Neteja, desinfecció i ventilació S´ha definit el Pla de Ventilació, Neteja i Desinfecció del centre.  

Es ventilarà les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida de cada grup (GCE). 

Es netejarà amb productes desinfectants diariament tots els espais comuns, aules i equipaments. 

Es netejarà amb productes desinfectants les aules i equipaments quan entrin nous grups de 
convivencia estable. (descans) 

 

7. Gestió de residus S’estableixen pautes per a la gestió dels residus. Contenidors amb bosses, 
amb tapa i pedal.  

 

8. Gestió de casos COVID-19. La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels 
contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i 
preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, s’ha elaborat un 
protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que garanteix la ràpida coordinació 
entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

La persona responsable de la gestió de casos covid-19 serà la Directora del centre, Meritxell Fonts, 
meritxellfonts@ctsformacion.com  
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9. Fluxe de persones al centre en horari d´entrades/sortides i descansos. 

No es permetrà la reunió de grups d´alumnes a l´entrada/façana de les instal.lacions del centre per 
evitar aglomaracions i evitar obstaculitzar l´entrada/sortida d´altres persones així com el pas dels 
vienants al carrer. (es marcarà l´espai amb cinta senyalitzadora al terra). 

Es demana máxima puntualitat en l´entrada/sortida a les classes, no permetent l´entrada al centre 
abans d´hora i permetent els retards establerts per la Normativa interna del centre. 

La sortida serà igualment molt puntual per permetre la desinfecció dels espais abans no entri el 
següent grup. 

Els alumnes podrán accedir a les màquines de VENDING únicament de les seves instal.lacions no 
es pemetrà accedir a altres edificis per aquesta raó. Es podrán utilizar unicament durant els 
descansos, ni abans de l´hora d´entrada, ni al sortir, ni durant l´horari de classe. Les cues es 
realitzaran en els espais senyalitzats, mantenint la distancia de seguretat.  

No es permetrà durant els descansos romandre a les aules ni espais comuns del centre, com 
passadissos o entrada, els alumnes hauran de sortir obligatoriament al carrer. 

 

10. Acces a banys 

No es permetrà l´utilització dels banys durant l´horari de classes. 

Només es permet més de 2 persones alhora dintre de l´espai dels banys, la resta haurà de fer la 
cua en els espais senyalitzats, mantenint la distancia de seguretat i evitant aglomeracions en tot 
moment. 

Caldrà utilizar els dispensadors de gel hidroalcoholic a la sortida de bany. 

 

10. Material  

No es permetrà que els alumnes comparteixin material, que no sigui el propi dels equipaments del 
centre o facilitat per el propi centre. 

Durant el marc de la pandemia els mòbils romandran a la bossa/motxilla de l´alumne en tot 
moment, i no es dipositaran a la Caixa comú habitual (cas unicament d´alumnes del CFGM). 


