
NORMATIVA COVID 2021-22*
1. En cap cas pot assistir al centre alumnat, personal docent i altres professionals que

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 o de qualsevol altre quadre
infecciós. Tampoc aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic del
virus o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticada. És, de totes maneres,
indispensable avisar sempre al centre del motiu de l’absència.

2. Totes les famílies, tutors legals o alumnes majors d’edat del centre han d’haver
signat una declaració de responsabilitat a principis de curs indicant que són
coneixedors de la situació i que es comprometen a respectar la normativa de salut
per a la no transmissió del virus: estar alerta per si presenta algun símptoma i avisar
al centre de qualsevol incidència o absència, sigui per precaució o enfermetat (10
dies), tant pel que fa a l’alumne/a com de qualsevol altre familiar. També cal que
lliurin la certificació de la vacuna si en disposen, per tal de poder facilitar la gestió
de confinament de grups, si es dóna el cas.

3.   És obligatori que l’alumnat vingui al centre amb mascareta homologada i neta. El
centre només subministrarà mascaretes com a mesura extraordinària. S’haurà de
portar una mascareta extra dins la bossa per a qualsevol eventualitat i una bossa de
paper o plàstic per posar-les.

4. L’alumnat ha d’entrar per la porta Miquel Martí i Pol (1r i 2n d’ESO a les 8:00 / 3r i 4t
a les 8:15) i sortir per la porta Espai Gironès (1r i 2n a les 14:45 / 3r i 4t a les 15:00)
segons consti al seu horari. Mentre s’espera per entrar, cal mantenir la distància
d’1,5 m entre persones. 

5.  Degut a les condicions epidemiològiques actuals, la mascareta és obligatòria per a
tot l’alumnat en tot el recinte escolar. L’ús de la mascareta i el distanciament del
1,5 m entre persones es mantindrà com obligatori a les zones comunes de dins del
centre (passadís, lavabos, biblioteca i anada al pati), tot i que el distanciament de
1,5m no serà necessari dins el grup estable.

6. El professorat ha d’usar sempre la mascareta i mantenir el distanciament d’1,5 m de
seguretat perquè té contacte amb més d’un grup estable. 

7. La ventilació de les aules és un aspecte molt important per prevenir els contagis.
S’ha de ventilar les aules i els espais comuns com a mínim 3 vegades al dia per un
període de més de 10 minuts: abans de començar les classes, durant les estones
dels dos patis i, també, a les 15h. Tot i que es realitzaran les classes amb les
finestres obertes al màxim de temps possible.

8. El rentat de mans amb gel hidroalcohòlic és imprescindible a l’entrada i sortida de
l’aula per a tothom. 

9. El/la professor/a és responsable d’obrir i tancar portes, interruptors i comandaments
i, a més a més, conjuntament amb el personal de neteja, procurar la higiene de
l’esborrador, ordinador d’aula i l’espai professorat (taula i cadira), per tal d’evitar, al
màxim, els possibles contagis per contacte.   

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/simptomes-i-tractament/
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf


10. A l’aula de grups estables, els alumnes s’han de mantenir separats a 1 m de
distància dels seus companys. Si, en alguna optativa, AA o SIEI es barreja alumnat
de més d’un grup, cal portar mascareta i garantir 1,5 m de distància entre alumnes.    

11. Cada alumne/a ha de portar i tenir cura del seu propi material d’aula. Si s’utilitza
eines o material comú del centre cal netejar-lo després de cada ús o fer servir
guants.

12. Cada alumne/a és l’encarregat/da de netejar el seu propi espai personal, taula i
cadira, especialment on toquen les mans, amb els productes adients per desinfectar
que es troben a la taula del professor i que proporciona la companyia de neteja.  

13. Tothom ha de fer un bon ús dels residus i tirar als contenidors de rebuig (el gris) o
en les papereres adequades amb bossa, no de reciclatge, les mascaretes d’un sol
ús, els papers de neteja o d’ús personal i els guants utilitzats. 

14. Cal portar l’aigua i/o beguda de casa per no beure de la font o les aixetes del centre,
que tot i que es netegen diàriament, no es pot garantir la seva higiene després de
cada ús. 

15. Ningú pot compartir menjar o beguda amb altres persones. Cal assegurar-se que es
porta l’esmorzar abans de marxar de casa.

16. Cal anar al lavabo individualment, mai en grup o en parella, i rentar-se bé les mans
amb sabó abans i després del seu ús.

17. Cada curs només es desplaçarà, amb mascareta, a una zona acordada del pati
acompanyat pel professor/a de l’hora anterior. En la seva zona, els alumnes poden
menjar i beure amb el seu grup estable i si ho desitgen poden realitzar activitats
grupals dinamitzades pels responsables del Projecte Xiulet.

18. En cas que una persona comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID dins el centre, s’ha de seguir aquest protocol: un professor o membre de
l’equip directiu l’acompanyarà per fer aïllament a enfermeria, es recolliran les seves
pertinences en una bossa tancada, se li proporcionarà una nova mascareta i es
trucarà directament a la família perquè la vinguin a buscar i puguin contactar el més
aviat possible amb el seu CAP de referència. En cas que el seu estat sigui greu, es
trucarà directament al 061. La directora, o en la seva absència, la cap d’estudis
contactarà amb el Servei Territorial d’Educació, que es posaran en contacte amb el
Servei de Salut Pública. Es portarà un registre i seguiment de gestió de casos,
s’introduiran les dades al Traçacovid, s’estarà en contacte amb la infermera referent
assignada i s’informarà als alumnes i les seves famílies si cal fer confinament
preventiu de 10 dies de grup o grups. 

19. Els conserges són els encarregats de tenir previst que no falti el material per netejar
i desinfectar a les aules o el sabó als lavabos i enregistrar si es compleixen les
tasques diàries d’higiene i seguretat general del centre.

20. El personal de neteja és el responsable de netejar terres, panys, agafadors de les
finestres, interruptors, lavabos, rentamans, bancs, aixetes i font. S’amplia l’horari de



neteja una hora al matí, per desinfectar especialment els lavabos i les aules que
hauran d’ocupar l’alumnat de CFGM.

21. La comissió COVID (directora, coordinadora de riscos laborals, TIS, Conserges)
s’encarrega de conscienciar a tota la comunitat educativa, conjuntament amb els/les
tutors/es i els equips docents, de la importància de complir escrupulosament la
normativa Covid per poder evitar els contagis i poder així garantitzar al màxim de
temps la presencialitat a l’Ins Sunyer per a tothom. També són els responsables de
recollir qualsevol incidència o infracció de la normativa, els registres de neteja i de
gestió de possibles casos, de fer el seu seguiment per recolzar la seguretat de tot el
personal del centre i comunicar la seva evolució trimestralment.

22. La directora, com a màxima responsable i coordinadora COVID, s’encarrega de
comunicar a tota la comunitat educativa, si arriba el cas, el confinament parcial o
preventiu de grup o grups, per haver-se detectat un o més casos entre l’alumnat o
per tenir un/a professor/a en quarantena. També comunicarà el tancament total del
centre, si així ho dictamina directament l’administració a resultes de la valoració de
l’autoritat sanitària. En ambdós casos, de tancament parcial de grup(s) o total de
centre, les tasques pedagògiques, la seva avaluació i l’orientació de l’alumnat es
seguiran desenvolupant telemàticament, a través de les plataformes educatives
acordades.

* Alguns aspectes d’aquesta normativa poden variar segons l’evolució de la pandèmia, el nivell de
vacunació i les directrius marcades pel Departament de Salut Pública i el Departament d’Educació.


