
MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE PER EVITAR ELS BROTS A L’ESCOLA 

Protocol a seguir en prevenció i higiene 

Distanciament físic  

Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques 

de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 

infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats 

com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 

2,5m2 per persona. 

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 

facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 

identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. 

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. 

Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la 

propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m 2 ), ni l’ús 

de la mascareta, en aquests grups de convivència estables.  

De totes maneres, depenent de l’activitat a realitzar, a partir de primària, es requerirà l’ús de 

la mascareta entre l’alumnat.  

S’ha de tenir molt clar que la situació epidemiològica pot requerir, en qualsevol moment, l’ús 

de la mascareta en totes les activitats escolars.  

 

Higiene de mans 

Quan es rentaran les mans tan els infants com el personal de l’escola? 

Els infants: 

 A l’arribada al centre educatiu (a les portes d’accés del centre)   

 A la sortida del centre educatiu (es farà dins l’aula)  



 Abans i després dels àpats (esmorzar i dinar) 

 Abans i després d’anar al WC 

 Abans i després de les diferents activitats que requereixin un canvi d’espai (per 

exemple: abans d’anar al pati, quan van a fer educació física...) 

Personal que treballa a l’escola: 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

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

Es garanteix l’existència de diferents punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloletes de paper d’un sol ús. Aquests punts són: 

- Els lavabos de cada mòdul (dispensador de paper i de sabó) 

- Menjador (solució hidroalcohòlica) 

- Aules (solució hidroalcohòlica) 

- Pilones amb solució hidroalcohòlica a les tres portes d’accés a l’escola 

A tots els mòduls hi ha pòsters explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els 

diversos punts de rentat de mans. 

 

 

 

 

 

 



Ventilació 

Sempre que es pugui i el temps i la climatologia ens ho permetin, les aules deixaran les 

finestres i les portes sempre obertes per poder mantenir una ventilació constant, vetllant al 

màxim per la seguretat del grup-classe. No obstant, si les condicions meteorològiques no ens 

ho permeten les aules s’hauran de ventilar diàriament i de forma obligatòria:  

- Abans d’entrar el grup dins l’aula 

- Durant l’estona d’esbarjo i l’hora de menjador 

- Durant 5-10 min cada hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ús de mascareta 

Qui i quan s’ha de dur la mascareta? 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

Educació infantil (3-6 

anys) 

NO OBLIGATÒRIA dins l’aula excepte si les 
condicions epidemiològiques ho requereixen.   
 
No obstant, és obligatori que cada nen porti 
una mascareta dins una bossa de paper o 
roba en el cas de que sigui necessari fer-ne 
ús. 
 
OBLIGATÒRIA: només per l’alumnat que fa ús 
del servei d’acollida matinal i la ludoteca de la 
tarda. 
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE i en bon estat 

De 1r a 6è de primària OBLIGATÒRIA: 
 
-A les entrades (fins l’arribada a l’aula) i en les 
sortides del centre. 
 
-A l’hora de l’esbarjo o en espais comuns del 
centre en desplaçaments. 
 
-Depenent de l’activitat pedagògica 
plantejada 
 
-Si les condicions epidemiològiques ho 
requereixen, els nens i nenes a partir de 
primer, també hauran de dur de forma 
obligatòria la mascareta dins l’aula amb el seu 
grup estable. 
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE i en bon estat 

Personal docent i no 
docent 

Portaran sempre la mascareta posada.  
 
OBLIGATÒRIA pel personal que imparteix 
classes a diferents grups, quan no formen part 
del grup de convivència estable i en aquelles 
reunions en què no es pugui mantenir la 
distància d’1,5 metres. 
 

Higiènica amb compliment 
norma UNE i en bon estat 

 

 

 

 


