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 PAUTES  A SEGUIR PER L’ALUMNAT PER  A LA PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

ENVERS EL COVID-19 

 

Les mesures de protecció s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern. Al moment de redactar aquest 

document (Juliol de 2020) està vigent la RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves 

mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 que estableix que: 

“Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a 

qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física 

interpersonal de seguretat.” 

En tot moment, 

És responsabilitat de tots complir, en qualsevol moment i en qualsevol activitat que realitzem, les premisses preventives 

de distància de seguretat, higiene de mans i, quan escaigui, ús de mascareta.  

Abans de venir a l’escola, 

• Comprova que compleixes els requisits d’accés a l’escola. Al final del document hi ha la llista de comprovació de 

símptomes a comprovar diàriament. 

Al Trajecte, 

• Porta la mascareta a l’autobús i intenta mantenir la distància de seguretat. 

Per accedir al centre cal, 

• No estar en situació d’aïllament preventiu per l’autoritat sanitària (per contacte amb positius confirmats o pendents 

de confirmació).   

• Presenta la declaració responsable de l’alumne, document amb el que es declara l’absència de simptomatologia 

(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o sensibilitat envers la COVID-19. L’absència de 

simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.  El tutor us farà arribar el document. 

• Fes ús de la mascareta higiènica. Els alumnes han de portar la seva mascareta. 

• Respecta el teu punt d’accés. 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA 

Alumnes OiV Porta principal 8:00h 

Alumnes ViV i Mkt Porta emergència 8:00h 
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A l’entrada al centre,  

• Renta’t les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a l’entrada del centre.  

• Si durant el trajecte has portat guants, te’ls treus. Els pots llençar en el contenidor amb tapa de pedal o, si els 

vols tornar a utilitzar, els guardes dins de les teves pertinences. Després, renta’t les mans amb gel hidroalcohòlic.  

Durant l’estada a l’Escola,  

• Fes ús en tot moment de la mascareta higiènica si no pots mantenir la distància de seguretat de 1,5 m 

interpersonal. 

• Porta les teves pertinences a sobre. No es podrà fer ús de les perxes col·lectives. 

• Respecta les vies de circulació i els espais marcats. 

• No comparteixis estris de treball ( bolígrafs, papers, ...) 

• En cas d’ haver de manipular objectes de tercers: no et toquis les mans, nas i ulls, sense haver te rentat les mans 

amb aigua i sabó. 

• Malgrat portar la mascareta higiènica, alhora d’esternudar o tossir, fes ho amb el colze. Si necessites fer ús de 

mocadors (han de ser sempre d’un sol ús), tapa’t la boca i el nas amb el mocador. Diposita el mocador en un 

contenidor amb tapa de pedal i renta’t les mans de seguida.  

• Cal fer un ús individual dels lavabos del centre. No pot entrar més d’una persona al lavabo. 

• No es pot fer ús de les fonts d’aigua. Recordeu de portar aigua de casa. 

• Si empreu les màquines de vending recordeu en desinfectar la botonera amb l’spray i el paper que cal dipositar 

a la paperera de pedal 

• L’escola garantirà la ventilació, neteja i desinfecció dels espais després del seu ús. Tot i això ens cal la teva 

col·laboració. Procura afavorir la ventilació deixant les portes i finestres obertes sempre que sigui possible. 

• Entre classes està terminantment prohibit esperar als passadissos o sortir de l’aula si la següent classe es fa a 

la mateixa aula 

• Les guixetes d’alumnes no es podran compartir. 

• Col·labora amb la neteja i desinfecció dels espais compartits.  

o Cal netejar els teclats, ratolins i taula de l’ordinador de l’aula d’informàtica. No es pot aplicar 

directament líquid desinfectant sobre els equips informàtics, cal mullar paper amb líquid, netejar 

l’equip (especialment teclat, ratolí i botons d’engegat) i llençar el paper. 

o Cal netejar la taula i els estris i equips d´ús compartit del celler, del laboratori i de la sala de tast. 

• Trobareu punts de neteja (gel hidroalcohòlic, paper, paperera de pedal i cartells informatius) als següents punts:  

o entrada cuina 

o entrada principal 

o entrada emergència 

o entrada pati premses 

• Trobareu punts de neteja i desinfecció de superfícies (spray desinfectant, gel hidroalcohòlic, paper, paperera de 

pedal i cartells informatius) 

o sala tast 

o laboratori 
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o aula informàtica 

o celler (muntacàrregues) 

o celler (entrada laboratori) 

• A les sortides serà obligatori la utilització de mascaretes. 

• Durant l’esbarjo caldrà mantenir la distància de seguretat o portar mascareta i respectar la següent distribució. 

Cicle ESPAI D’ESBARJO 

OiV Zona Entrada principal 

ViV Zona Sortida emergència 

Mkt Zona Pati de premses 

 

• Caldrà que us renteu les mans:  

o A l’arribada i a la sortida del centre  

o Abans i després d’anar al WC  

o Abans i després del pati. 

o Abans i després de fer activitats als espais que no siguin l’aula assignada. És a dir, cal rentar mans abans 

i després d’entrar al laboratori, celler, sala tast i sala informàtica. 

Si no et trobes bé,  

• Si notes que comences a tenir símptomes de la COVID-19, comunica-ho de immediat al professorat del centre 

En cas de confinament, 

• La docència serà telemàtica. Et caldrà accés a internet i ordinador. 

• Caldrà que coneguis les eines de formació a distància: Zoom i moodle. 

Per les reunions amb pares/mares/tutors 

• Totes les reunions i comunicacions amb famílies (individuals o de grup classe) es faran telemàtiques mitjançant 

Zoom, telèfon o correu electrònic. 

• Tan sols es faran reunions individuals de seguiment amb famílies en situacions excepcionals mantenint les 

mesures de seguretat 

  

  

   

L’incompliment de les mesures de prevenció/protecció envers el SARS-CoV-2 pot ser motiu 

d’exclusió de l’activitat formativa.  
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LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES I 

ALUMNAT 

 

Si el vostre fill, filla o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 

Febre o febrícula  Mal de panxa  

Tos  Vòmits  

Dificultat per respirar  Diarrea  

Congestió nasal  Malestar  

Mal de coll 
 Dolor muscular  

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes presenta: 

Febre o febrícula  Mal de panxa  

Tos  Vòmits  

Dificultat per respirar  Diarrea  

Congestió nasal  Malestar  

Mal de coll 
 Dolor muscular  

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar el jove a l’escola i que us poseu en contacte amb el centre 
per comunicar-ho. 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre metge de  
capçalera . En cas contrari, truqueu al 061. 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària 
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) 

Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport 

Nom de l’alumne/a Curs 

Declaro, responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

 Té el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 Malalties cardíaques greus.
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments

immunosupressors).
 Diabetis mal controlada.
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data 

Signatura 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres 
ensenyaments) 
 
Dades personals 
Nom de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport  
 
Centre educatiu Curs 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 
amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  

 No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

 Tinc el calendari vacunal al dia.  

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 
 

 Que no pateixo cap de les malalties següents:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

 Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre 
l’activitat escolar:  

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre. 
 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu ________________________________________, 

signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

declaració.  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:  
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació 
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades.  Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web 
del Departament d'Educació. 
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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