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RECULL DE MESURES PER A UN ENTORN SEGUR A L’INSTITUT 

PER L’ALUMNAT MAJOR D’EDAT 
 
 
Benvolgut alumnat de l’Institut Salvador Seguí; 
 
Donada la situació sanitària actual, volem comunicar algunes de les mesures que s’estan portant              
a terme a l’Institut Salvador Seguí per aconseguir la màxima seguretat per a tota la comunitat                
educativa. 
 
Actualment, s’ha constituït una comissió que ha elaborat el “Pla d’actuació del curs 20-21 davant               
la COVID 19” i el “Protocol de gestió de casos COVD-19”. En funció de la situació sanitària i la                   
normativa vigent en cada moment, s’aniran introduint els canvis necessaris per mantenir i             
garantir la seguretat i la qualitat del servei. 
 
Amb l’objectiu de reduir la possibilitat de contagis al centre i facilitar la traçabilitat dels               
possibles casos, s’han adoptat diferents mesures de seguretat de les quals us volem informar              
a continuació.  
 

1. Normativa d’accés al centre 
 

El requisit per poder accedir al centre és no presentar cap simptomatologia compatible amb la               
COVID-19. Heu de verificar abans d’anar al centre el vostre estat de salut i comprovar que no                 
tingueu elevació de la temperatura superior a 37,5 ºC (sense haver reduït la temperatura amb               
antitèrmics) ni l’aparició de cap altre dels símptomes següents: tos, dificultat per a respirar, mal               
de coll, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits i/o diarrees, mal de cap, malestar, calfreds i/o                 
dolor muscular.  
 
No es pot anar al centre si la persona presenta alguna de les següents situacions: 

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  
- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 
- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  
- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a             

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. El mal de coll i el refredat              
nasal (amb o sense mocs) només es consideraran símptomes potencials de COVID-19            
quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista 

 
Tot l’alumnat (major d’edat) ha de signar una declaració responsable per la qual es              
comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19.  
També s’han de comprometre a vigilar la pròpia temperatura (37,5º) i els seus símptomes abans               
d’arribar cada dia al centre. En determinats casos els docents o personal responsable podran              
prendre la temperatura de l’alumnat si es considera necessari. 
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2. Entrades i sortides 

 
Les entrades i sortides al centre a l’inici i final de la jornada, tant del torn de tarda com de matí,                     
es faran en els diferents horaris establerts que tindran cada un dels grups.  
S’habilitaran diferents accessos al centre per evitar aglomeracions i sempre mantenint la            
distància de seguretat. Les cues d’accés es faran fora del recinte escolar, mantenint la distància               
de seguretat i amb la mascareta posada. En les entrades de l’inici de cada torn es farà un                  
control del seguiment de les mesures de seguretat ( rentat de mans i ús correcte de mascaretes)                 
per part del personal designat pel centre. 
S'entrarà al centre per diferents portes depenent d'on s'ubica el grup estable seguint les              
instruccions següents: 

- Porta del pati C/Santander: Tallers de la planta baixa, sala d'usos múltiples 2 i 4a i 5a                  
planta. 
- Vestíbul principal C/ Santander: Espais de la planta baixa (secretaria, FCT, despatxos,             
sala professorat i sala d'usos múltiples 1) i plantes 1a, 2a i 3a 
- Vestíbul principal C/Pont del treball: Espais de la planta baixa situats al llarg del               
passadís frontal, aules A1, A2, A3, A4, Taller 1 i accés a la 1a planta. 
- Porta del pati al costat del ping pong C/Pont del treball: Espais situats al llarg del                 
passadís lateral, aules A5, A6, Taller 2, Biblioteca, Aula de recolzament domiciliari i             
Teatre. 

 
L'accés es tancarà a les 8.15h i 15.15h. A partir d'aquest horari l'entrada es farà per la porta del                   
vestíbul principal. La sortida i l'entrada dels patis es realitzaran pel vestíbul principal i de manera                
esglaonada segons l’horari del grup. 
La sortida del centre es realitzarà pel vestíbul principal vetllant pel manteniment de les mesures               
de seguretat evitant col·lapsar les zones properes a les sortida del centre. 
 

3. Normativa dintre de l’institut 
 

En el protocol establert dintre del centre per reduir les possibilitats de contagi en tota la                
comunitat educativa, dintre de les directrius i instruccions de les autoritats pertinents, s’ha             
establert les següents normatives  dintre de totes les instal·lacions de l’institut:  
 

- Cal mantenir la distància mínima de seguretat d'un metre i mig sempre que sigui              
possible. Dintre de les aules, amb grups els estables i amb mascareta aquesta distància              
pot reduir-se. 

- És obligatori portar mascareta quirúrgica homologada cobrint boca i nas en tot moment             
en totes les instal·lacions del centre, excepte en els patis si s’està menjant o bevent. 

- S’han de netejar les mans amb gels hidroalcohòlics en el moment d’entrar i de sortir i a                 
més sempre que sigui necessari amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó, amb un               
mínim 5 vegades durant la jornada. 

- Cal evitar el contacte amb persones que no són del grup estable. 
- És obligatori ventilar tots els espais durant uns 10 minuts als canvis de classe, amb un                

mínim de tres vegades durant cada torn. 
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- No es pot menjar en totes les instal·lacions de l'institut excepte en els patis (aire lliure)                
sempre que es mantingui la distància de seguretat. En aquest sentit, no hi haurà servei               
de cantina a la seu de Santander ni espai de menjador per l’alumnat a la seu de Pont del                   
treball. 

- L'accés als lavabos ha de ser de forma individual. 
- S’ha d’evitar compartir material  

 
4. Establiment d’itineraris i fluxos de moviment 

 
Per evitar l’aglomeració de persones s’han establert circuits i fluxos de circulació per organitzar              
la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa. 
Aquests fluxos de circulació els trobareu marcats al terra dels espais comuns (vestíbuls,             
passadissos i escales) amb fletxes que marcaran el sentit de circulació. 
El seguiment dels itineraris i els fluxos marcats al terra és obligatori. A més per evitar col·lapsar                 
les zones d’accés, les escales no es podran fer servir de seient ni fer parades que obstaculitzin                 
el pas. 

 

5. Higiene i desinfecció d’espais i material 
 

En el protocol establert pel centre s’han contemplat les següents mesures d’higiene i desinfecció              
d’espais i materials: 

- Professorat i alumnat hauran de netejar i desinfectar el material i el seu espai de               
treball amb els productes específics després de cada ús. 

- L'alumnat haurà de tenir el seu propi material, eines i aparells de treball personal.              
Cada cicle indicarà quins materials haurà de portar de manera individual           
l’alumnat. 

- El material professional, caldrà que estigui marcat obligatòriament 
 

Amb aquesta finalitat dins de les aules, tallers i altres espais hi haurà una dotació de: 
- Gel hidroalcohòlic. 
- Esprai desinfectant viricida de superfícies. 
- Tovalloletes de paper. 
- Paperera amb pedal  

 
6. Mesures personals 

 
També amb l’objectiu de minimitzar les possibilitats de contagi en tota la comunitat educativa              
s’han establert una sèrie de mesures i recomanacions personals que caldrà seguir en totes les               
instal·lacions de l’institut: 

 
- S'ha de portar una mascareta de recanvi (obligatori). 
- Es recomana portar una ampolla d’ús individual amb aigua de casa. 
- Eviteu saludar amb contacte físic, ni donat-se la mà, acostant els colzes, etc. 
- Es recomana evitar el contacte estret amb persones que no formen part del             

grup estable. 
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- Evitar el contacte amb materials, equips electrònics, estris i objectes d'altres           
persones. Si cal fer-ho, és necessari desinfectar abans i després el material i             
rentar-se les mans amb gel hidroalcohol abans i després de fer-ho 

- Renteu-vos les mans amb aigua i sabó durant un mínim de 40-60 segons o              
amb gel hidroalcohòlic de forma freqüent i sempre abans d’accedir i           
abandonar el centre. Es recomana un mínim de 5 vegades durant la jornada. 

- Es recomana portar un pot de gel hidroalcohòlic d'ús personal. 
- Eviteu tocar-vos amb les mans les mucoses dels ulls, del nas i de la boca.  

 
7. Senyalització 

 
S’han senyalitzat els fluxos de mobilitat dintre del centre amb fletxes que indiquen el sentit de                
circulació al terra i per indicar els itineraris de sortides i entrades al centre a les zones comunes. 
A més a cada aula o taller es penjaran diferents cartells/infografies informatives amb les              
mesures establertes al centre. 
També es penjaran a espais comuns com vestíbuls, lavabos, escales i altres cartells informatius              
recordatoris dels protocols i mesures que s’ha de portar a terme en el centre, com l’ús correcte                 
de mascaretes, rentat de mans, manteniment de la distància de seguretat, etc. 
També és situaran a les diferents entrades de les dues seus del centre diferents roll-ups amb                
mesures preventives i indicacions referents als protocols establerts.  
 
 
 
 
Des del centre es vol insistir molt en la responsabilitat personal de tots i totes per tal de complir 
les mesures higièniques i de seguretat. El compromís de tothom serà la clau per desenvolupar 

un curs amb les màximes garanties i de manera positiva. 
 

AGRAÏM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!! 
 

Des del centre restem a la vostra disposició per a resoldre dubtes que puguin sorgir al respecte. 
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