
 

INFORMACIÓ SOBRE MESURES DE SEGURETAT I 

PREVENCIÓ AMB MOTIU DE LA COVID-19     

PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA D’EL FOMENT (2/9/2020) 

L’inici d’aquest curs ha d’anar acompanyat de mesures adreçades, bàsicament, a 

aconseguir que les activitats que poden generar més risc de transmissió comunitària es 

desenvolupin en condicions que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles 

rebrots. És per això que l’Escola d’El Foment ha elaborat un pla d’obertura amb motiu 

de la Covid-19 que conté mesures higièniques i de protecció individual adaptat a les 

característiques del centre.  

Aquest pla d’obertura evolucionarà d’acord amb la situació sanitària i les normatives 

oficials. Per elaborar-lo s'han tingut en compte els següents documents: 

• Les Recomanacions sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin 

produir per l'Efecte del coronavirus SARS-CoV- 2 elaborat pel Consell de 

Relacions Laborals de Catalunya 

• El Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l’activitat del Cant Coral 

elaborat per les Federacions Corals de Catalunya i el Moviment Coral Català 

• El Pla de Prevenció de Riscos de la Covid-19 per a l’activitat bastonera elaborat 

per la Coordinadora de Bastons de Catalunya 

• El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia elaborat pel Departament d’Ensenyament. 

 

1. Mesures relacionades amb l’entorn 

1. Desinfecció diària de l’espai. S’augmentarà la freqüència i s’intensificarà la 

neteja de les superfícies de risc: poms de portes, botons, taulells, aixetes, 

material d'ús comú, etc.). 

2. Ventilació de les aules. Es garantirà, durant un mínim de 10 minuts, una 

ventilació natural abans i després de cada classe. 

3. Grups reduïts, amb activitats controlades i llistat d’assistència regulat. 

4. Control del contacte interpersonal. L’espai permet la distància de seguretat 

corresponent. 

5. In-formació. Prèviament a l’inici de les classes, cada alumne rebrà la informació 

necessària en temes d'higiene i protecció sobre les mesures adoptades a 

l’Escola amb motiu de la Covid-19.  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://mcc.cat/wp-content/uploads/2020/06/20200517-Pla-Prevenci%c3%b3-Cant-Coral-COVID19.pdf
http://balldebastons.cat/wp-content/uploads/2020/07/NOVA-NORMALITAT-DEL-BALL-DE-BASTONS-17.07.2020.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf


 

2. Mesures de prevenció personal 

1. Requisits d’accés a l’Escola. En cas de tenir símptomes de la Covid-19 o 

d’haver estat en contacte estret amb algú diagnosticat del virus, cal abstenir-se 

de venir a l’escola.  

2. Higiene. Tots els alumnes han d’efectuar un rentat exhaustiu de mans abans i 

després de cada classe amb aigua i sabó, o bé gel hidroalcohòlic. 

3. Ús de mascaretes. A l’arribada i durant la classe cal dur la mascareta, 

preferiblement quirúrgica, en determinats casos (ball de bastons) us facilitarem 

una mascareta determinada. 

4. Materials. S’evitarà compartir el material, i el que s’oferirà a cada alumne ja 

haurà estat desinfectat prèviament. 

5. Declaració responsable. Caldrà signar un document on cadascú assumeix la 

responsabilitat sobre la situació actual de la pandèmia. 

 

3. Protocol d’actuació en cas de símptomes per part 

d’algun alumne 

 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 les pautes d’actuació seran les següents: 

• Se’l portarà a un espai separat del grup i mantindrà la mascareta posada. 

• Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne, o en cas de 

ser major d’edat se li demanarà que marxi cap a casa. Es notificarà a la direcció 

de l’Escola. 

• La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de 

referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

• Un cop es tingui el resultat de la prova, cal informar a la direcció de l’Escola per 

tal que es doni per finalitzat el seguiment (en cas de resultat negatiu) o activi el 

protocol de seguiment (en cas de resultat positiu), d’acord amb les directrius de 

la Salut Pública que serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment 

dels contactes estrets. 

4. Actuació en cas de confinament 

En el supòsit d’un confinament parcial o total no es faran classes i es retornarà l’import 

d’aquelles sessions. 
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