
Annex:  protocol  pels  exàmens  extraordinaris  de  1r        
de   Batxillerat   (2   i   3   de   setembre)  

Accés   al   centre  
Per  l’accés  al  centre  l’estudiant  no  haurà  de  tenir  cap  dels  símptomes  relacionats  en  la                
taula:  

 
Ni  en  els  darrers  14  dies  haurà  d’haver  estat  declarat  positiu  Covid  ni  haver  estat  en                 
contacte   estret   amb   cap   persona   declarada   positiva   en   Covid.   
Si  ha  tingut  algun  d’aquests  símptomes  o  ha  estat  en  aïllament,  podrà  acudir  al  centre  si                 
compleix   els   requeriments   fixats   pel   Departament   de   Salut,   és   a   dir:  

● En  el  cas  que  la  PCR  hagi  estat  negativa  o  no  hagi  estat  necessari  realitzar-la,  la                 
persona  es  podrà  reincorporar  un  cop  hagi  cedit  la  simptomatologia.  De  manera             
general,   es   podrà   reincorporar   quan   faci   24   hores   que   es   troba   sense   febre.  

● Si  la  PCR  ha  confirmat  la  COVID-19,  la  persona  no  ha  requerit  ingrés  hospitalari,  ha                
estat  atesa  a  l'atenció  primària  i  s’ha  indicat  aïllament  domiciliari,  seguint  les             
recomanacions  de  l’OMS,  l’aïllament  es  mantindrà  durant  almenys  10  dies  des  de             
l’inici  dels  símptomes  i  fins  que  hagin  transcorregut  almenys  72  hores  des  de  la               
resolució   dels   símptomes.   No   serà   necessària   la   realització   d’una   PCR   de   control.  

 
Ho   confirmarà   amb   una   declaració   responsable   del   tutor/a   legal.  

A   les   aules   i   espais   del   centre  
● L’ús  de  la  mascareta,  d’acord  amb  les  darreres  disposicions  del  Departament            

d’Educació,   és   obligatori   en   tot   el   recinte   i   en   tot   moment.  
● L’alumne  haurà  de  portar  tot  el  material  d’escriptura,  calculadores  necessari  per  a  la              

prova.   No   podrà   compartir   cap   material   amb   altres   estudiants.  



● En  arribar  a  l’aula  l’estudiant  es  netejarà  les  mans  amb  el  gel  hidroalcohòlic  que  hi                
ha  a  la  porta  d’entrada  i  seurà  al  lloc  que  li  indiqui  el  professorat  responsable  de                 
l’aula.  

● Sempre  que  entri  o  surti  d’un  espai  del  centre,  cal  netejar-se  les  mans  amb  gel                
hidroalcohòlic.  

● En  el  cas  d’haver  d’anar  al  WC,  en  acabar  caldrà  netejar-se  les  mans  amb  aigua  i                 
sabó   i   eixugar-se   amb   les   tovalloles   de   paper,   que   es   llençaran   al   cubell   que   hi   ha.  

En   cas   d’absència   justificada   per   malaltia  
● En  el  cas  que  algun  estudiant  no  pugui  venir  al  centre  per  malaltia,  o  per  estar  aïllat                  

per   contacte   amb   un   positiu   Covid:  
○ es  posarà  en  contacte  amb  el  centre  el  més  aviat  possible,  i  abans  de  la  data                 

d’examen,  per  estudiar  la  forma  de  poder  realitzar  la  prova,  sempre  dins  les              
dates   d’avaluació   previstes.  

○ seguint  les  pautes  generals  d’absència  a  exàmens  per  malaltia,  haurà           
d’aportar  un  document  metge  que  justifiqui  l’absència,  que  haurà  d’enviar  a            
l’adreça  de  correu capdestudis@ducdemontblanc.cat  .  Sense  aquest        
document   no   es   podrà   realitzar   la   prova   d’avaluació.  
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