
  
 
 
 

 

Protocol d’higiene 

Abans de la represa de l’activitat, es farà una desinfecció de totes les 

instal·lacions, i es faran tots els preparatius per a poder garantir la màxima 

seguretat a l’activitat. 

Es reforçarà el servei de neteja i desinfecció de totes les aules i estances. Posant 

especial atenció a les superfícies horitzontals com ara, barres, taules, taulells , etc. 

i també tots aquells elements que es toquin amb les mans. 

Entre classes procedirem a la ventilació i desinfecció de l’espai. 

L’ús dels vestuaris estarà prohibit. És per això que haureu de venir vestits des de 

casa per la classe. 

Mantindrem la neteja dels equips de fred i calor per evitar que es converteixin en 

un mitjà de propagació. 

Els serveis tindran sabó, paper de mans d’un sol ús i desinfectant. 

Assegurarem la presència de solucions hidroalcohòliques a diferents punts del 

centre. 

No reutilitzarem material d’aula ni l’intercanviarem entre companys (pilotes, cintes, 

gomes, etc...). 

Cada usuari haurà de portar la seva ampolla d’aigua o beguda, ja que no hi haurà 

servei de venda d’aigua a l’escola.  

Es mantindran les portes d’accés i les interiors obertes per evitar tot contacte amb 

els poms i manetes. En el cas que no sigui possible, es tindrà molta cura en la 

seva desinfecció. 

El centre confeccionarà horaris evitant que coincideixin l’entrada i la sortida de 

grups per tal que no es produeixin aglomeracions 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

Protocol d’accés a les instal·lacions 

Omplir, signar i portar imprès el formulari de declaració d’auto responsabilitat 

d’alumnes (el trobareu a l’apartat Covid-19 del web). En cas contrari, no tindreu 

permès l’accés a les instal·lacions. 

Respectar les distàncies de seguretat a les entrades i sortides evitant 

aglomeracions. S’estableix la distància mínima de 2 metres. També durant les 

classes. 

No es permetrà l’entrada a les instal·lacions abans de l’hora establerta de 

l’activitat. El vostre accés ha de ser autoritzat pel professor/a o personal de 

l’escola. Preguem puntualitat tant a l’entrada com a la sortida de l’activitat. 

Es realitzarà un control de temperatura a l’entrada. En cas de ser superior a 

37,3°C no es permetrà l’accés de l’alumne. En aquest cas han de posar-se en 

contacte amb les autoritats sanitàries de forma immediata. En cas dels menors, els 

pares no podran marxar fins que s’hagi realitzat aquest control. 

La mascareta NO ús la traureu en cap moment, tampoc durant la classe. Tant els 

alumnes com el professorat. 

Seguidament us desinfectareu el calçat que porteu i podreu accedir a l'escola. 

Hi haurà diversos punts de desinfecció de mans. A l’entrada és la primera parada 

obligatòria.  

Haureu de portar una motxilla amb les sabatilles de ball, una ampolla d’aigua i una 

altra bossa de plàstic per posar les sabates del carrer.  

Us dirigireu a la sala de classe que us indiqui el professorat. Abans d’entrar a la 

sala trobareu un espai acondicionat per fer el canvi de sabates i deixar les vostres 

motxilles.  

Es podrà fer ús dels serveis només en cas que sigui necessari, avisant prèviament 

al personal de l’escola.  

En marxar ho farem de manera individual i esglaonada com en entrar. 

No podran entrar a les instal·lacions cap familiar i/o acompanyant. 

Per més que ens estimem molt hem de tenir en compte que no podrem fer ni 

abraçades ni petons quan arribem o ens acomiadem. 

 



  
 
 
 

Protocol en cas de confinament 

 

En cas de confinament total o parcial, les classes es faran de manera telemàtica a 

l'horari habitual, sense cap variació en les quotes del mes en curs. 


