
Mesures excepcionals organitzatives curs 2021-

2022 sota les circumstàncies actuals 
basades en el "Pla d'actuació pel curs 2021-2022 

per a centres educatius al marc de la pandèmia" 

publicat el 2020.07.03 pel Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 

actualitzat el 26 d'agost de l'any 2020. 
 

1. ALUMNES 

Per poder assistir al centre els alumnes han 

de reunir els següents requisits:  

- Absència de tota simptomatologia 

compatible amb la COVID-19: febre (més de 

37ºc), tos, dificultat respiratòria, 

malestar general, mal de cap, dolor 

muscular, diarrea o vòmits, qualsevol altre 

símptoma d'algun quadre infecciós.  

- Que no hagi tingut o hagi donat positiu 

per COVID 19 durant els últims 14 

dies a la data d'assistència al centre. 

- Que no hagi estat en contacte directe amb 

un positiu confirmat o amb algú 

amb simptomatologia compatible en els últims 

14 dies. 

- Que no estigui a l'espera d'un resultat de 

PCR per tenir simptomatologia 

compatible amb ell o algú del seu cercle 

familiar que conviu amb ell. 

En el cas de tenir malalties cròniques que 

puguin augmentar el risc de gravetat en cas 

de contagi es recomana consultar amb el seu 

metge. Malalties de risc són malalties 

cròniques respiratòries greus, malalties 

cardíaques, que afecten el sistema 

immunitari, diabetis mal controlada, 

malalties neuromusculars. 



 

Cada alumne ha de signar una "declaració 

responsable" confirmant que compleixen amb 

aquests requisits per assistir al centre i 

es comprometen a informar immediatament de 

l'aparició de qualsevol símptoma en l'entorn 

familiar o de convivència  durant tot el 

curs. 

És importat que l’alumne tingui clar quin és 

el seu  CAP de referència.  

 

2. ESPAIS I GRUPS 

 

S'estableixen grups de convivència estable o 

grups "bombolla" per poder tenir la 

traçabilitat en cas de contagi. En el nostre 

centre els grups de convivència estables 

són: 

Primer curs: 1.1 i 1.2 

Segon curs:  2.1 i 2.2 

Tercer curs: 3.1 i 3.2 

Escola lliure : Entrenament i gest.  

Els grups de primer, segon i tercer queden 

dividits en dos grups a les assignatures 

tècniques i d’interpretació. 

 

 

AULES  

 

- Les aules han de ser tan diàfanes com 

sigui possible i amb el mínim material i 

mobiliari necessari per a una millor 

desinfecció diària. 

- Els alumnes no es desplacen entre aules. 

- Els desplaçaments sempre es faran amb 

mascareta i mantenint al màxim la distància 

de seguretat. 



- Les aules són fixes diàriament, hi ha una 

aula/espai assignats diàriament per curs. 

- De moment no és podrà seure, tocar amb les 

mans ni fer exercicis al terra.  

- Cada alumne disposarà d’una cadira 

exclusiva per ell durant tota la jornada. 

- Les cadires es desinfectaran al 

començament i al final del seu ús. 

- Totes les aules disposaran d’un espai 

marcat al terra d’un mínim de 5 per 5 m2, 

serà un espai de seguretat per poder fer, si 

fos necessari, presentacions de treballs 

individuals sense mascareta i complint totes 

les mesures higièniques de distanciament 

neteja i desinfecció. 

 

 

ESPAIS 

 

- Els espais de trobada , vestuari i  

biblioteca no s'usen com a espais compartits 

per diversos cursos, sinó per un únic grup 

estable de convivència en diferents horaris. 

Després d’usar-los cal netejar i 

desinfectar-ho tot. 

- Tots els desplaçaments es fan en grup 

bombolla, menjaran junts i faran descans 

junts, mantenint totes les mesures. 

 

 

LAVABOS I VESTUARIS 

 

- En l'ús dels lavabos és responsabilitat de 

cada alumne controlar d’anar-hi en grups de 

convivència estable, en tant que sigui 

possible, que no hi hagi aglomeracions, que 

es mantingui la distància de seguretat i les 

mesures de rentat de mans.  



S'intensifica la neteja dels lavabos durant 

el dia. 

- En l'ús dels vestuaris és responsabilitat 

de cada alumne controlar d’anar-hi en grups 

de convivència estable, en tant que sigui 

possible, que no hi hagi aglomeracions, que 

es mantingui la distància de seguretat i les 

mesures de rentat de mans.  

Cada alumne tindrà assignada una bossa 

personalitzada al començament del curs per 

guardar la roba de carrer. 

Les bosses es portaran a classe. 

No es deixarà cap element personal al 

vestuari. 

 

 

DESCANS DE CLASSE  

 

- Els descansos de classe s'han organitzat 

també de forma esglaonada tenint en compte 

els grups de convivència estables d'alumnes 

i amb els espais delimitats per grup  

estable de convivència.  

- S'intensifica la neteja dels espais durant 

el dia. 

 

 

CUINA 

 

- Els horaris per utilitzar la cuina seran 

esglaonats per grups naturals i s’habilitarà 

l'espai del passadís que dona a la porta 

principal per poder separar més les taules i 

complir amb el distanciament exigit entre 

grups.  

- Per menjar només hi haurà 2 grups separats 

entre si en un mateix torn. 



Cada alumne es responsabilitzarà tant dels 

objectes personals com dels comuns que 

utilitzi. 

- Entre cadascun dels torns es desinfectarà  

l'espai. 

 

 

SALA DE PROFESSORS I AULES DE TUTORIA 

 

- En tant que sigui possible es prioritza 

que les tutories i reunions de professors es 

realitzin de manera telemàtica. 

En el cas que no fos possible es realitzaran 

a la biblioteca seguint les mesures de 

distanciament i seguretat. 

 

 

SECRETARIA I DIRECCIÓ  

 

- En tant que sigui possible es prioritza 

que les consultes es realitzin de manera 

telemàtica. 

En el cas que no fos possible es realitzaran 

a la biblioteca seguint les mesures de 

distanciament i seguretat. 

 

 

3. ENTRADES I SORTIDES / CIRCULACIÓ 

 

- El protocol d'entrada i sortida durant 

aquest nou curs escolar i, de manera 

excepcional, es farà esglaonat. 

- Sabem que requereix un esforç molt gran 

per part de l’alumnat i del personal de 

l'escola però, cal el compromís de TOTS per 

garantir l'èxit de les mesures de seguretat 

que estem implementant. 



- Les consultes a direcció, administració i 

secretaria també seran, en tant que sigui 

possible, via telemàtica. 

-Els alumnes amb més de 37ºc no poden 

accedir al centre. 

- L’arribada al recinte amb mascareta 

homologada és obligatòria per a tots els 

alumnes, personal administratiu i  

professors. 

 

 

4. MATERIAL ESCOLAR 

 

- No es permet l’intercanvi de material 

entre els alumnes, cada alumne ha de 

tenir tot el seu material personal i 

intransferible.  

- Els materials seran guardats i només es 

traurà el material que calgui utilitzar, un 

cop utilitzat ha de quedar fora de la classe 

per a la seva neteja i desinfecció. No s’ha 

de compartir en el mateix moment i sempre 

s'ha de desinfectar després del seu ús.  

- Les taules i cadires s’han netejar abans i 

desprès del seu ús. 

- Les ampolles per l’aigua és important que 

siguin d'ús individual i MARCADES, es permet 

usar les fonts d'aigua de moment només per 

omplir les ampolles però, no es poden fer 

servir els gots de la cuina. 

- Els ordinadors es netejaran abans i 

després de cada ús. És responsabilitat de 

cada alumne la neteja de tots els materials  

abans i després d'usar-los. 

-És responsabilitat de l’alumne entendre i 

complir totes les mesures de neteja i 

seguretat. 



-És responsabilitat dels professors vetllar 

perquè l’alumnat mantingui i complexi totes 

les mesures de seguretat i higiene 

necessàries. 

 

 

5. RENTAT DE MANS 

 

El centre ha instal·lat dispensadors de gel 

en àrees comunes i cada aula comptarà amb 

gel hidroalcohòlic, però recomanem que els 

alumnes portin el seu propi gel. L'ús de gel 

no substitueix el rentat de mans que ha de 

ser freqüent i molt exhaustiu. 

Serà obligatori: 

- A l'entrada i sortida del centre.  

- Abans i després de cada descans de classe.  

- Abans i després d'anar al lavabo.  

- Abans i després de fer ús de la cuina o 

les fonts d’aigua o de les maquines de cafè, 

begudes i menjar. 

- Abans i després d'una activitat que 

impliqui manipular objectes.  

- Abans i després de mocar-se en cas que 

sigui necessari. 

- Com a mínim un cop cada dues hores. 

 

 

 

6. ÚS DE MASCARETES 

 

Recomanem l'ús de mascareta 

quirúrgica/higiènica i, si és de tela ha de 

ser homologada amb filtre i que compleixi 

amb totes les especificacions de les 

autoritats sanitàries. Els alumnes hauran 

d'arribar al centre amb mascareta i tenir-ne 

de recanvi.  



- De moment, és obligatòria amb el grup de 

convivència.  

- Obligatòria també per a les entrades i 

sortides. 

 

 

  

7. PAUTES DE VENTILACIÓ I NETEJA 

 

- Per a la ventilació de les aules s'han de 

mantenir les portes i finestres obertes de 

forma natural el màxim de temps possible. 

- Hi haurà papereres tancades amb tapes i 

pedal perquè ningú les toqui. 

- Es seguiran tots els mecanismes de neteja 

i desinfecció periòdica recomanats per les 

autoritats en tots els espais. 

- Aules equipades amb gels desinfectants.  

- Els banys es netejaran 3 cops al dia . 

- S'intensifica la neteja en els 

interruptors, manetes, poms, armaris, 

passamans, baranes, taules, cadires i 

objectes que es manipulen diàriament. 

 

 

 

8. DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT 

 

- Des del primer dia de classes s'informarà 

a tots els alumnes de la normativa 

que recull aquest protocol.  

- Els alumnes són responsables de fer 

complir totes les pautes i mesures per 

part dels seus companys.  

- No complir les recomanacions dels 

professionals del centre, posa en risc la 

salut de tota la comunitat escolar. 



- El Col·legi De Teatre, s'adhereix i ha 

posat en marxa totes les recomanacions 

sanitàries i la Normativa dictaminada pel 

Departament d'Ensenyament davant la COVID-

19. 

 

 

Barcelona, 31 d’agost de 2020 

 

 
 


