6. QUINES SÓN LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ?
Les mesures de protecció i prevenció que es mantindran al centre són les següents i que vénen
marcades pel Departament d’Educació:
●

●

●

●

●

●

Distanciament físic: S’ha de garantir la distància mínima de 1,5 metres sempre que
estiguin fora de la seva aula grup. Dins de l’aula aquesta no serà necessària. Per altra
banda es limitaran els canvis d’aula per tal de minimitzar els contactes. Les entrades i
sortides del centre es faran de manera esglaonada per evitar aglomeracions.
Rentat de mans: Els alumnes i el personal que treballa al centre es rentaran les mans a
l’entrada i sortida del centre, abans i després d’anar al lavabo i abans i després de
menjar. Per fer-ho disposaran de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici i a les aules i
de dosificadors de sabó als rentamans. En el cas del personal que treballa al centre,
també ho farà cada 2 hores.
Mascaretes: Tant els alumnes com el personal que treballa al centre haurà de portar
mascareta sempre, excepte que l’activitat que realitzi ho impossibiliti. Això implica les
entrades i sortides i el moviment a altres aules, pati i/o gimnàs. El centre disposa de
mascaretes per l’alumnat, si per accident se’ls ha trencat, però és responsabilitat de la
família que l’alumne/a vingui amb mascareta cada dia.
Temperatura: Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies
es prenguin la temperatura diàriament abans d’entrar al centre. Tot i això, el centre
disposarà d’un termòmetre contactless per tal de prendre la temperatura en els casos
necessaris.
Material comú: Els grups de convivència estable poden compartir materials dintre del
grup bombolla. En el cas que en alguna matèria es faci servir material comú en
diferents grups de convivència, l’alumnat col·laborarà en la neteja d’aquests materials.
Lavabos: L’aforament estarà limitat als lavabos i només hi podran entrar persones del
mateix grup de convivència. Només es podrà accedir al lavabo durant les hores de
classe, no en el canvi de classe; i s’ha de demanar permís al professor/a durant l’hora
de classe. No es pot sortir de l’aula entre classe i classe per cap motiu.

Per tal de garantir l’esglaonament dels patis, en el cas de l’ESO es disposen de 2 franges
horàries de mitja hora per fer el pati. En una franja coincidiran 1r i 2n d’ESO i en l’altra 3r i 4t
d’ESO
●

Pati: En aquesta franja l’alumnat sortirà amb mascareta al pati i baixarà l’esmorzar.
L’ús de mascareta al pati és obligatori mentre no estiguin esmorzant. Els grups del
mateix nivell es podran barrejar al pati sempre que sigui a l’aire lliure.

La matèria d’educació física es farà preferentment al pati. En cas d’haver-la de fer al gimnàs, es
podrà fer sense mascareta sempre i quan es mantingui una bona ventilació i només estigui el
grup de convivència estable. En cas contrari, tant l’alumnat com el professorat haurà de portar
mascareta.
En la matèria de francès, com que implica la barreja de grups estables, tant l’alumnat com el
professorat haurà de mantenir la distància d’1,5 metres i no podran compartir estris amb
persones d’altres grups classe.

