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Qui ha de portar mascareta?
Fora àmbit escolar: 
És obligatori el seu ús en > 6 anys
Recomanable entre 3 i 5 anys
No es recomana en < de 3 anys
No recomanat en situacions 
especials (indicació sanitària)

Dins l’escola: 
No obligatori en Educació infantil (0-6 anys)
Ús obligatori de 1r a 6è primària (6-12 anys) durant les dues primeres setmanes 
A secundària, batxillerat, formació professional, centres adults, personal docent i 
no docent, ús obligatori, tot i que s’estigui amb el grup de convivència estable (GEC)

2. Cal dur-la: Posada de casa, neta i en bon estat. Es recomana que sigui higiènica i 
si pot ser UNE 0065, ja que és respirable, filtrant, compleix les mesures de 
seguretat i no es perjudicial per la salut

1. L’obligatorietat de la mascareta es revisarà en funció del curs de la pandèmia i 
del territori

4. La mascareta se la treuen durant els àpats (pati i menjador) i durant les activitats 
esportives

3. Cal evitar manipular-la més enllà que per treure-la, posar-la, beure, etc.. I Es 
recomana portar una bossa de paper o plàstic. S’ha valorat ús de subjecta 
mascaretes per evitar pèrdues, caigudes a terra, etc...



Quina mascareta es recomana a l’escola?
Persones 

sanes
Persones malaltes 

o confinades 
Persones exposades 

al virus

Mascareta higiènica
es recomana

UNE 0065
Mascareta 
quirúrgica

Mascareta EPI, FFP2
Compte amb les de vàlvula, ja que protegeixen 

però no protegeixen l’altre

Nens i nenes a 
l’escola 

mentre la situació ho requereixi

• Infant que comenci amb 
símptomes i fins que el vinguin 
a buscar

• Contacte estret d’un positiu

L’adult que atengui al nen que comença 
amb símptomes, i molt recomanable per 
l’adult que canvia de grup o que està en 
lloc tancat i l’altre no porta mascareta

Qui i en quina 
situació?

Tipus de 
mascareta?



Què cal saber sobre la mascareta higiènica

Producte no sanitari, no EPI, que 
cobreix nas i barbeta, subjecció al 

cap i a les orelles. 
L’objectiu és generar barrera en 

ambdós sentits. 
Tenen 1 o diverses capes de 

material tèxtil, reutilitzables o no.
Es recomanen les que compleixen 

normativa UNE 0065, revisem     
etiquetatge!

Recanviar a diari o 
si s’humiteja o 

deteriora

Reutilitzable és 
més verd, més 

sostenible i més 
econòmic!

Compte!
Reviseu si té 

normativa UNE 
0065:2020

Instruccions de 
col·locació i ús

Manteniment

Què cal saber si 
ens la volem 

fer?



Instruccions d’ús de la mascareta

• Rentar-se bé les mans abans de posar-se-la i abans de treure-se-la. 
Evitar tocar la part externa i si ho fem cal rentar-se les mans abans de 
tocar-se ulls, nas o boca

• Si la mascareta disposa de tira metàl·lica ajustar-la bé al nas



• Quan la mascareta no s’hagi d’utilitzar cal plegar-la 
mantenint part interior protegida i desar-la en un sobre o 
bossa de roba

Instruccions d’ús de la mascareta



• Si bé és cert que no es recomana deixar-se-la al cap o al coll 
(donat que poden estar contaminats), es pot valorar portar 
un subjecta-mascaretes o bé mascareta amb gomes 
posteriors per evitar pèrdues, caigudes a terra, etc... 

• Es tracta de trobar l’equilibri, optimitzant el millor ús possible 
segons cada infant. 

Instruccions d’ús de la mascareta



Què cal saber si ens la volem fer?

• S’ajustin bé a nas, boca i  
mentó

• Filtrants BFE >90%
• Respirables <60 Pa/cm2
• No provoqui irritació pell

Adaptar-se bé a la talla i 
triar tipus d’ancoratge 

(orelles o rere cap) 

Material: filtrant, 
respirable, suporti >60º, 
evitar elàstic perquè es 

deforma



Documents a consultar abans de fer-se-la

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UN
E%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizable
s/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higie
nicas_reutilizables.pdf

https://rezero.cat/wp-
content/uploads/2020/07/Recomanacions-
Mascaretes-Rezero-2.pdf

https://www.mincotur.gob.es/es-
es/COVID-19/Paginas/guias-para-
fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-
proteccion.aspx



Opcions pel rentat i desinfecció de la mascareta 

Opció 3:

Desinfectant virucida
de superficie

• Estendre-les 
immediatament després
del seu rentat

Opció 1: 

Detergent normal a 
60-90º cicle normal

Opció 2: 

Immersió en dilució
amb lleixiu 1:50 30’ 
però compte!!

Cal fer un rentat abundant amb aigua i sabó i 
esbandir molt bé per eliminar restes químiques

• Si s’utilitza teixit no teixit (TNT) evitar fregar o esprémer massa el teixit

• La combinación de cotó i TNT admet Tª elevades i es poden planxar, 
tot i que cal anar amb compte per a que no es modifiqui massa la seva
compacitat i, per tant, la seva capacitat de filtració. Es pot solucionar 
posant filtre TNT i recanviant-lo periòdicament.



Kit recomanat

• Mascaretes de recanvi
• Solució o gel 

hidroalcohòlic
https://www.aemps.gob.es/cosmeticos-y-
cuidado-
personal/cosmeticos/biocidas/antisepticos-
para-piel-sana-autorizados-por-la-agencia-
espanola-de-medicamentos-y-productos-
sanitarios/

• Mocadors de paper

• Cantimplora
• Bossa per la mascareta i/o 

subjecta mascaretes

I tot dins una bossa, ronyonera, etc...
I sobretot que no es perdi res???



Algunes idees 
que ens han fet 
arribar!!!


