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1. INTRODUCCIÓ 
 

Des de l’EISB Recovery Committee, els responsables de les àrees de salut, circulació, 
manteniment, seguretat, administració i RH, juntament amb la direcció del col·legi, 
continuem treballant diàriament amb l'objectiu d'assegurar la salut, el benestar i 
l'educació de tots els que formem part d'aquesta comunitat educativa. Un esforç 
extraordinari per a assegurar el correcte funcionament de la reobertura dels nostres 
serveis. 
 
El següent protocol és una extensió de l’enviat el 29 de maig de 2020 i s’ha elaborat 
d’acord amb l’actualització del Pla d’Obertura de Centres Educatius per a la prevenció 
de la COVID-19, que incorpora les recomanacions sobre l'adequació d’espais, mesures 
de distanciament i higiene i vulnerabilitat de l’alumnat i del personal.  
Els següents procediments s'han establert per a assegurar que es compleixi amb els 
màxims estàndards de salut, seguretat i higiene. 
 
Aquest document contempla les necessitats i les pautes d'actuació específiques per al 
desenvolupament del programa gratuït Summer Linguistic Programme, del 22 de juny 
al 10 de juliol. 
 
Durant aquest programa els alumnes treballaran en grups reduïts amb un únic professor. 
Les classes seran en anglès o castellà/català exclusivament. Es tracta específicament 
de reforçar i potenciar l'expressió oral a través d'activitats de temàtica diverses en les 
quals la llengua vehicular és l'anglès o el català/castellà. 

 
Alumnes, familiars i professors hauran de seguir estrictament les mesures 
sanitàries i de seguretat estipulades pel nostre protocol intern, d'acord amb 
les recomanacions aportades per organismes d'atenció a la infància 
nacionals i internacionals. 
 

1.1. Requisits d’assistència d’alumnes/professors/ personal 
 

Alumnes, professors i personal del centre hauran d'informar el col·legi de l'aparició de 
qualsevol cas de COVID-19 en l'entorn familiar, tant de l'alumne com del treballador i 
mantenir un contacte estret amb el departament d’infermeria del col·legi davant 
qualsevol incidència. 
 
Les famílies vigilaran diàriament l'estat de salut dels seus fills i filles, i hauran de 
prendre'ls la temperatura abans de sortir de casa. En cas que un alumne i/o treballador 
tingui febre o presenti cap dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà 
assistir al col·legi. 
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Els requisits per poder assistir al col·legi són: 
 
Absència de simptomatologia compatible a la COVID-19 (febre, tos seca, mal de coll, 
vòmits, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 

● Que no siguin o hagin estat positius per a la COVID-19 durant els 14 dies 
anteriors. 

● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

● Calendari vacunal al dia. 
● En cas que el nen present una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19, es 
valorarà de manera conjunta –amb la família i el seu equip mèdic de referència–
, la idoneïtat de reprendre l'activitat escolar. 

 
Es consideren malalties de risc per a la COVID-19: 
 

● Malalties respiratòries greus que requereixen  
    medicació o dispositius de suport ventilatori. 
● Malalties cardíaques greus. 
● Malalties que afecten el sistema immunitari (per  
   exemple aquells nens que requereixin tractaments  
   immunosupressors). 
● Diabetis mal controlada. Malalties  

                 neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

 
1.1.1. Declaració de Responsabilitat 

 
Totes les famílies i treballadors hauran d'enviar al col·legi de manera telemàtica, i abans 
del primer dia d’assistència al col·legi, màxim el dimecres 17 de juny, la següent 
documentació de caràcter obligatori (Vegeu annex 1 i 2.). S'haurà d'enviar al 
coordinador de cada etapa: 
 
Infantil P3-P4-P5:  infantenglish@eisbarcelona.com 
Primària:   primary@eisbarcelona.com 
ESO 1-2-3:    secondary@eisbarcelona.com 
ESO 4 i Batxillerat:   baccalaureate@eisbarcelona.com 
RR.HH    administration4@eisbarcelona.com 
 

● Declaració de Responsabilitat (famílies i treballadors) 
● Certificat de Conformitat (famílies) 
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2. PROTOCOL D'ACTUACIÓ 
 
El col·legi ha designat un òrgan coordinador anomenat Recovery Committee per a 
elaborar, implementar, avaluar i fer costat a la direcció del col·legi en el seguiment del 
Protocol de Protecció i Prevenció EISB Summer 2020 per a tota la comunitat. 
 
Tots els professionals del col·legi rebran instruccions precises sobre el seguiment 
d'aquest protocol per a la correcta implementació en el col·legi, previ a la reobertura. 
 
Els professors i personal no docent entraran al col·legi per la porta assignada, respectant 
i promovent el distanciament social durant tota la jornada escolar i l'ús de la màscara 
quan la distància social no sigui possible i sempre que sigui necessari. 

 
A més, abans d'accedir al col·legi hauran de prendre's la temperatura i 
assegurar-se que no superen els 37,2 °C. 
 
Mantindran la necessària higiene de mans modelant així aquesta pràctica 
entre els seus alumnes. 
 

Tant a la recepció del col·legi com en els espais d'ús privat del personal s'han pres 
mesures sanitàries addicionals que contribueixen a la neteja i desinfecció d'aquests 
espais. 
 
 

2.1. Fluxes de circulació 
 

Per evitar aglomeracions de persones en els diferents espais del col·legi, s'han establert 
circuits i horaris per als desplaçaments del personal i de l'alumnat, així com de les visites 
que, només mitjançant cita prèvia, podran accedir a Direcció, Administració i 
Admissions. 
 
 

2.1.1. Entrades i sortides del centre 
 
COTXES 

 
Per evitar aglomeracions, no serà possible accedir en cotxe al pàrquing 
extern del col·legi, tampoc en cas de pluja. 
 
S’ha reforçat la vigilància dels accessos al recinte escolar des del carrer, 
amb personal del centre que en tot moment recolzarà i promourà l’accés 

autònom de l’alumnat al recinte escolar, sense necessitat que aquest hagi d’anar 
acompanyat.  
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BICICLETES 

 
En el cas d’Infantil, l’alumnat sí que podrà ser acompanyat, a peu o en 
bicicleta, fins a dins del pàrquing extern però en cap cas es permetrà 
l’estacionament de cotxets, patinets o bicicletes infantils dins del recinte 
escolar.  
 

Alumnes de Primària, ESO i Batxillerat podran entrar amb les seves bicicletes i patinets 
en el recinte escolar i deixar-los aparcats en els llocs habituals:  

- Primària: Sports Centre (punt habitual). 
- ESO i Batxillerat: al costat de l’olivera (punt habitual). 

 
NOTA IMPORTANT 
 
Per dur a terme amb rigorositat el nostre protocol de seguretat, no estarà permesa la 
recollida d’alumnat de les 9:30h fins a les 13:30h.  
 
En el cas que un dia no es pogués complir a la seva totalitat amb l’horari escolar 
establert, lamentablement aquest dia l’alumne no podria assistir al col·legi.  
 
Preguem que tinguin en compte aquesta mesura per programar les seves visites a 
especialistes o qualsevol altra gestió que pogués incórrer en el correcte seguiment 
d’aquesta norma.  
 
Els recordem que tractant-se d’una activitat extraordinària, voluntària i fora del període 
acadèmic, no hi haurà registre de faltes i, per tant, la no assistència per un o diversos 
dies al programa, no es contemplarà com a falta i tampoc tindrà cap mena de 
repercussió disciplinària.  
 

ENTRADES:  
 

● Les entrades al col·legi es realitzaran entre les 9:00h i les 9:30h i pel punt indicat 
segons l'etapa. 

● Els alumnes accediran al col·legi per l'entrada assignada, d'un en un, respectant 
el distanciament social fins que arribin al seu destí. 

● Les persones que acompanyin, portin i recullin a l’alumnat, no podran entrar en 
els edificis i hauran de guardar també la distància de dos metres mentre esperen 
dins del recinte escolar. 
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ALUMNES DE P3, P4 i P5: 
 

● PUNT D’ACCÉS:  
ENTRADA PER L’ACCÉS AL PÀRQUING (B) 

o S’acompanyarà els nens/es fins a la porta d’entrada al TEATRE (baixant 
per les escales des del pàrquing).  

o Es realitzarà l’entrega del nen/a al responsable de l’entrada assignada i, 
un cop dins del teatre, aquest serà recollit per la seva professora que 
romandrà amb tot el grup assegut mantenint la distància de seguretat. 
Des d’allà es dirigiran a les seves classes.  

o Els acompanyants sortiran per la porta de SORTIDA DEL PÀRQUING 
(Porta C). 

 
 
ALUMNES DE 1r, 2n i 3r DE PRIMÀRIA 
 

● PUNT D’ACCÉS:  
ENTRADA PER LA PORTA METÀL·LICA AL SPORTS CENTRE (Porta A) 

o S’acompanyarà als nens/es fins a la porta metàl·lica que dóna al carrer, 
i des d’allà, entraran sols fins al MENJADOR que es troba abans de la 
recepció del Sports Centre (en tot moment s’haurà de seguir el circuit 
marcat sobre el paviment per evitar aglomeracions i mantenir la distància 
de seguretat. (L’accés serà supervisat per un responsable del centre).  

o A la porta d’accés al menjador, l’alumne trobarà al responsable de la seva 
etapa que l’informarà de quin és el seu grup i professor. Des d’allà es 
dirigiran a les seves classes.  

 
 
ALUMNES DE  4t, 5è, i 6è DE PRIMÀRIA 
 

● PUNT D’ACCÉS:  
 ENTRADA PER LA PORTA METÀL·LICA AL SPORTS CENTRE (Porta A) 

o S’acompanyarà als nens/es fins la porta metàl·lica que dóna al carrer i 
des d’allà, entraran sols fins al MENJADOR DELS MIRALLS que es 
troba abans del pati de Nursery (en tot moment s’haurà de seguir el 
circuit marcat sobre el paviment per evitar aglomeracions i mantenir la 
distància de seguretat. (L’accés serà supervisat per un responsable del 
centre.)  

o A la porta d’accés al menjador, l’alumne trobarà el responsable de la seva 
etapa que l’informarà de quin és el seu grup i professor. Des d’allà es 
dirigiran a les seves classes.  
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ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT 
 

● PUNT D’ACCÉS:  
ENTRADA PER LA PORTA d'ACCÉS A L’OLIVERA (Porta D) 

o El primer dia, 22 de juny, l’alumnat de secundària i batxillerat haurà de 
dirigir-se des d’aquest accés fins al CAMP DE FUTBOL, on estaran 
esperant els seus professors. Abans de pujar a les classes, Mr Mike 
Barrett els informarà sobre les mesures de Seguretat i Higiènic-Sanitàries 
que hauran de tenir en compte durant aquests dies en el col·legi. En cas 
de pluja, la recepció serà al pavelló.  

● A partir del 23 de juny, l’alumnat de Secundària i Batxillerat entrarà pel mateix 
accés i pujarà directament fins a l’aula assignada des del pati vermell. A la 
porta de l’aula estarà esperant el seu professor/a que en tot moment 
supervisarà la circulació pels passadissos.  
 

ENTRADES AL COL·LEGI MÉS TARD DE LES 9:30h 
 

Els alumnes que arribin més tard de les 9:30h hauran d’entrar per la porta 
principal del col·legi fent ús de l’intèrfon. 
Els nens d’Infantil podran ser acompanyats per un adult només.  
En passar per la recepció del col·legi, hauran de rentar-se les mans amb 
hidrogel i des d’allà informar de la seva arribada.  

En el cas dels adults, és d’obligat compliment passar pel control de temperatura a l’entrar 
a l’edifici. 

 

SORTIDES 
 

● Les sortides seran de 13:30h a 14h. Per a la recollida dels alumnes, se seguiran 
les mateixes pautes que per a l’entrada i es duran a terme als mateixos punts 
d’accés. 
  

● Els nens romandran al lloc establert a l’espera de ser recollits junt amb el grup i 
acompanyats pel seu professor/a. La persona responsable de la porta del teatre 
o del menjador, serà l’encarregada d’avisar l’alumne quan vinguin a buscar-lo.  
 

● Els alumnes a partir de 4t de Primària que desitgin marxar a casa sols, hauran 
d’haver enviat al coordinador amb anterioritat el corresponent part firmat per les 
seves famílies abans del 19 de juny. (Vegeu doc Home Alone en annex 3 per 
imprimir, emplenar i enviar).   
 

● RECORDEU que si la persona que recollirà un alumne no és el seu pare/mare o 
tutor legal serà necessari enviar per correu electrònic el part d’autorització de 
recollida. (Vegeu doc Autorització per la recollida  annex 4 per imprimir, 
emplenar i enviar).   
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De 9:30h a 13:30h, el col·legi romandrà tancat i només es podrà entrar per la recepció, 
amb cita prèvia. Donada la situació actual, i per preservar la salut i seguretat de tota la 
comunitat, apel·lem a la responsabilitat de les famílies per:  

o Minimitzar les visites al centre. 
o Respectar les hores d’entrada i sortida.  
o Evitar anar al col·legi fora de l’hora d’entrada o sortida assignada, 

durant l’horari escolar. 
o Resoldre i realitzar qualsevol mena de dubte o gestió telefònicament o a 

través del correu electrònic.  
 

2.1.2. Senyalització i accions informatives  
 

En els punts d’accés i circulació del col·legi, es col·locaran 
cartells informatius recordant les mesures sanitàries 
bàsiques a seguir.  
 
 

La circulació interna del col·legi està subjecta a un horari específic per aula i per dia 
(amb instruccions per moure’s per les instal·lacions, pauses/pati, lavabos, etc.).  
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El col·legi disposa de cartells informatius amb instruccions de rentat de mans i higiene 
personal a les àrees comunes.  
A cada classe, el grup trobarà a la porta d’entrada l’horari d’ocupació d’aquesta estança, 
així com l’horari de circulació permès d’aquest grup pel passadís (en els trànsits cap al 
passadís i cap a la sortida al final del dia).  
 
En els passadissos i escales, hi haurà indicacions que informin sobre el sentit de la 
circulació.  
 
El personal del centre garantirà que els diferents grups no coincideixin als passadissos 
ni als lavabos, amb la finalitat d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.  
 
El col·legi mostrarà vídeos explicatius sobre seguretat i higiene als alumnes més petits.  
 
 

2.1.3. Circulació dins del recinte escolar  
 

Tot moviment que hagi de realitzar-se dins de l’edifici serà supervisat 
per un adult i complirà amb la distància de seguretat establerta (que 
oscil·la entre 1,5m i 2m).  
 
Hauran, a més a més, de seguir el següent protocol:  

 
● Rentar-se les mans abans de canviar d’espai.  
● Seguir les indicacions dels passadissos i escales.  
● Pujar les escales, esglaó per esglaó, i evitar tocar les parets i baranes amb les 

mans.  
● Pels desplaçaments dins del col·legi, en els que no es pugui garantir la distància 

de seguretat, es demanarà tant als alumnes com al personal del centre que es 
col·loquin la mascareta.  

● Utilitzar els lavabos assignats i rentar-se les mans abans de sortir.  
● No utilitzar els ascensors a menys que sigui estrictament necessari. Si fos 

necessari, hauran de desinfectar-se les mans amb gel abans i després d’utilitzar 
l’ascensor. Només estarà permès l’ús de l’ascensor per una persona a la vegada 
(o un alumne acompanyat d’un adult).  
 

2.2. Grups i espais 
 
Seguint la ràtio exigida pel Departament d’Ensenyament, s’han configurat els grups 
tenint en compte els següents factors: professorat disponible, franges d’edat i m2 
disponibles a cada espai.  
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Les agrupacions s’han fet conforme a la distància de seguretat que 
ha d’haver-hi entre l’alumnat i els m2 de l’espai/aula assignat. El 
nombre d’alumnes per grup podrà variar depenent dels metres 
quadrats que tingui l’espai preparat com a aula.  
 
Per assegurar la traçabilitat en cas de contagi, cada grup estarà 
custodiat per un únic professor que romandrà sempre i només a 

càrrec d’aquest grup durant tot el dia a excepció de la franja de pati on s’alternarà amb 
un altre professor per a la seva vigilància.  
 
S’organitzaran dos tipus d’espais per cada grup: un a l’interior i un altre a l’exterior, 
evitant haver de compartir-ho amb un altre grup i proporcionant així el màxim aïllament 
entre grups. 
 
S’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i es reduiran al màxim els 
desplaçaments.  
 

2.2.1. Grups d’alumnes per curs/grup 
 
El primer dia que arribin els alumnes, se’ls informarà del grup i professor assignat. 

 
Per realitzar les agrupacions del programa d’immersió lingüística, 
s’han tingut en compte les noves ràtios, els m2 dels espais, l’idioma 
escollit i l’adjudicació d’un professor. S’ha prioritzat que els 
alumnes puguin estar amb els seus companys de classe i, en 
alguns casos, també amb el seu tutor/a actual.  
 
El dilluns 22 de juny a la tarda, les famílies rebran un email del 
professor/a assignat, per així poder presentar-se i establir un 

primer contacte. La comunicació entre professorat i famílies sempre i únicament de 
forma online. 
 

2.3. Organització de l’aula 
 

La ubicació dels alumnes es realitzarà en els diferents espais assignats, ocupant la 
major superfície disponible per complir amb els requeriments de distanciament social.   

La distribució de les taules/escriptoris es farà d’acord amb les normes de distanciament 
social i de seguretat.  

Els alumnes hauran d’utilitzar la mateixa taula i cadira cada dia que etiquetaran amb el 
seu nom.  
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Abans de treure’s la roba o treure el material de les seves motxilles, els nens hauran de 
rentar-se les mans al lavabo o a l’aula amb ajuda del gel.  

L’alumnat no podrà utilitzar les gavetes i haurà de deixar les seves pertinences a la taula 
auxiliar que trobarà al costat del seu pupitre o sota de la seva cadira.  
 
En tornar a l’aula després d’haver anat al pati o al lavabo, el primer que faran abans 
d’entrar a l’aula serà rentar-se les mans. 
 
No s’utilitzaran gels desinfectants pels alumnes a l’etapa d’Infantil.  
 
Cada classe tindrà un lavabo assignat.  
 
En finalitzar el dia, els alumnes agafaran totes les seves pertinences, es rentaran les 
mans i es posaran la mascareta abans de sortir de l’aula.  
 
Mentre la climatologia ho permeti, es mantindran portes i finestres obertes per mantenir 
la constant ventilació de les classes.  
 
 

2.3.1. Ús del material i roba 

Els alumnes hauran de portar cada dia al col·legi: 
 

● Roba de carrer, còmode i fresca. Calçat esportiu (no està permès l’ús de 
calçat que no subjecti totalment el peu). NO és necessari portar bata.  
 

● A tots els nivells, la motxilla (especialment els primers dies, ja que se’ls 
entregarà el material que va quedar-se al col·legi).  

● A les etapes d’Infantil i Primària: una cantimplora amb aigua, que puguin 
penjar-se, per poder-la portar al pati i crema protectora solar (marcada 
amb el nom que es quedarà al col·legi fins a l’últim dia).  

● A les etapes d’ESO i Batxillerat: una ampolla tèrmica amb aigua i crema 
protectora solar.  

 
És imprescindible que tot l’alumnat porti aquests recipients d’aigua per evitar haver 
d’anar a omplir-les durant les classes i per tenir les fonts del pati tancades.  
 
Durant el pati es podran omplir aquests envasos sota la supervisió d’un professor.  
 
Tant el material escolar com els utensilis de feina (llapis, bolígrafs, colors, paper, etc.) 
hauran de romandre sempre a l’aula, excepte en casos excepcionals.  
 
Els nens no podran portar joguines de casa.  
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El material de l’aula no es podrà compartir. 
 
El servei de neteja diàriament realitzarà la desinfecció de l’aula i de tots els materials 
que en ella es troben, procedint primer a la neteja i posteriorment a la desinfecció.  
 
Cada aula comptarà amb el següent material sanitari: 

● Gel hidroalcohòlic pel professor. 
● Tovalloles de paper. 
● Paperera amb tapa per residus sensibles (mascaretes i mocadors).  
 
 

Les tauletes, ordinadors portàtils i ratolins d’ordinador no han de compartir-se i aquests 
seran netejats mitjançant l’aplicació d’un spray desinfectant. 
 
Es recomana rentar cada dia tota la roba que arribi del col·legi i preferiblement a +60ºC. 
 
Els tèxtils del col·legi que de forma obligada hagin de romandre a l’aula (llençols, fundes 
d’hamaques, etc.) es rentaran diàriament pel col·legi a una temperatura de +60ºC. 
 
Es retiraran temporalment aquells jocs o materials que siguin difícils de mantenir 
perfectament higienitzats.  
 
Es disminuirà la presència d’elements innecessaris de mobiliari en les aules per facilitar 
el major grau d’higiene i neteja.  
 
Es delimitarà en cada una de les plantes una “zona bruta” fora de l’aula i allunyada dels 
nens on diàriament es dipositarà el material que hagi de ser higienitzat.  
 

2.4. Zones comunes 
 

2.4.1. Pati 

Els espais destinats al pati estaran segmentats per zones i per horaris.  
 

La sortida als patis es farà de forma esglaonada.  
 
Cada grup utilitzarà només la zona que li sigui assignada per 
poder garantir la traçabilitat.   
 
Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de forma 
individual o en grups reduïts (entre els mateixos membres del 
grup classe).  
 



 
 
 

PROTOCOL de PREVENCIÓ i PROTECCIÓ EISB SUMMER 2020- 14 
 

Sempre que no es pugui garantir la distància entre ells, i que el nen/a ho toleri, se li 
proposarà l’ús de la mascareta.  

 
2.4.2. Lavabos 

Els lavabos ubicats a la zona del pati estaran vigilats pel personal del col·legi, que 
regularà el seu ús i contribuirà, mitjançant supervisió, que es mantinguin les mesures 
d’higiene òptimes i evitar les aglomeracions.  
 
Els lavabos ubicats als passadissos es mantindran tancats amb clau durant l’horari de 
classe i només podran ser utilitzats durant aquest període, sent acompanyats pel 
professor/a. 
 

2.4.3. Secretaria, administració, admissions i direcció 

El personal d’aquests serveis estarà treballant al col·legi i només es podrà contactar 
amb ells mitjançant cita prèvia.  
 

2.5. Servei de menjador 
 
El col·legi NO oferirà el servei de menjador fins al 13 de juliol del 2020 (i a partir de l’1 
de juliol pel programa del Baby Summer School).  
 
Del 22 de juny al 10 de juliol, s’oferirà esmorzar durant el pati. 
 

A Infantil, l'esmorzar se servirà a l’aula.  
 
A Primària i Secundària, s’habilitarà una carpa a la zona d’esbarjo on 
l’alumnat podrà accedir a entrepans i/o fruita.  
Els esmorzars preparats per a dietes especials estaran degudament 
etiquetats amb el nom de l’alumne.  
 

Cada alumne haurà de portar la seva cantimplora amb aigua, que es podrà anar omplint 
al col·legi.  
 
NOTA IMPORTANT! En el cas que s’hagi declarat algun tipus d’al·lèrgia o intolerància 
durant aquests últims mesos, s’haurà d’informar a la infermera del col·legi (Miss Gisela: 
enfermeria@eisbarcelona.com) per poder iniciar el protocol corresponent. 
Preferiblement abans del 19 de juny. 
 
3.MESURES HIGIÈNIC-SANITÀRIES 

 
Seguirem incorporant alguns aprenentatges relatius a l’educació per la salut (OMS, 
2020), tals com: 
 

● Reforçar conductes saludables. Tossir i esternudar en el colze.  
● El rentat de mans.  
● El distanciament físic.  
● Utilització correcte de les mascaretes.  
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● A través de cartells amb dibuixos i infografies reforçarem la importància de 
seguir les mesures de prevenció.  

 
3.1. Servei d’Infermeria 

 

El servei d’infermeria estarà disponible per aquells alumnes que necessitin tornar al seu 
domicili per simptomatologia (febre, descomposició, mocs, tos, etc.) o perquè hagin patit 
una lesió.  
 

• Els alumnes malalts o lesionats no podran anar acompanyats a la 
infermeria. Serà la infermera la que anirà a recollir-los.  

• Els alumnes amb simptomatologia romandran acompanyats per la 
infermera, a la sala d’aïllament, a l’espera de ser recollits. 

 
És important que totes les famílies actualitzin a l’aplicació de Clickedu 
les seves dades de contacte, incloent-hi dos números de telèfon mòbil.  

 
 

3.2. Mesures de Protecció i Prevenció 
 

3.2.1. Distància física 
 
Pels alumnes d’Infantil, aquesta mesura es podrà promoure però NO garantir. 
A aquestes edats, i en els espais oberts, no és possible assegurar la distància 
social.  
 

A la resta d’etapes es promourà el distanciament social a les aules, en els passadissos, 
a les entrades i sortides i en els patis (entre diferents grups i no entre els membres d’un 
mateix grup).  
 

3.2.2. Control de temperatura 

 
Per facilitar l’entrada dels nens al recinte, s’exigirà a totes les famílies que prenguin la 
temperatura dels seus fills/es abans de portar-los al col·legi. En cas de superar els 
37,2ºC, NO podran anar al centre.  

Durant la jornada escolar, en cas de superar els 37,2ºC la infermera es 
posarà en contacte amb la família perquè procedeixi a recollir-lo.  
 
3.2.3 Rentat de mans 

 
El rentat de mans és la mesura més efectiva per preservar la salut dels nens, així com 
la del personal docent i no docent.  
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Es requerirà el rentat de mans:  
● A l’entrar i al sortir del col·legi.  
● Abans i després d’anar al WC.  
● Abans i després de canviar d’activitat (també a la sortida al pati).  
 

En el cas del personal que treballa al col·legi, el rentat de mans es durà a terme:  
● A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes. 
● Abans i després d’acompanyar un alumne al WC.  
● Abans i després d’anar al WC. 
● Abans i després de mocar a un alumne (amb mocadors d’un sol ús). 
● Com a mínim un cop cada 2 hores. 

 
 

3.2.4. Mascaretes 
 
 

L’ús de les mascaretes ha de considerar-se només com una mesura complementària i 
no substitueix les mesures preventives recomanades, que inclouen: distanciament 
social, higiene respiratòria, higiene de mans i evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la 
boca.  
Utilitzarà la mascareta tot el personal i l’alumnat major de 3 anys, en el cas de no poder 
mantenir la distància de seguretat i sempre que el nen/a la toleri.  
 

És molt important que la mascareta quedi ben ajustada, els nens hauran 
d’utilitzar mascaretes apropiades per la seva edat i de la talla adequada. 
 
 
Recomanem que l'alumnat major de 3 anys acudeixi al col·legi amb 

màscara (higiènica o quirúrgica amb compliment norma UNEIX). 
 
Els alumnes hauran de portar mascaretes de recanvi per a la setmana, dins d'un sobre 
de paper i marcades cadascuna amb el seu nom. Les mascaretes de recanvi es deixaran 
en el col·legi i segons es vagin utilitzant, la professora els informarà de la necessitat de 
proporcionar més. També hauran de portar un paquet de mocadors d'un sol ús. 

 
3.3. Neteja, ventilació i desinfecció  

 
Les instal·lacions del col·legi han estat en constant manteniment durant tota la fase de 
confinament. 
 
S’està duent a terme la neteja exhaustiva del col·legi, seguint tots els protocols sanitaris 
de desinfecció (també el procés de nebulització).  
 
L’empresa encarregada de la neteja (Mullor) desinfectarà periòdicament totes les 
superfícies (mànecs i barres de portes, interruptors, taules, teclats, ratolins, punters de 
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tablets, ascensors, botoneres, banys i totes les zones/superfícies de 
contacte), amb detergent desinfectant clorat.   
 

Mentre la climatologia ho permeti, es mantindran les portes i finestres 
obertes durant el dia. En cas contrari, es ventilaran les instal·lacions 
interiors abans de l’entrada i de la sortida dels alumnes i altres 3 cops 
més al dia, com a mínim 10 minuts cada vegada.  
 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais interiors i exteriors es 
realitzarà diàriament, i en els espais que així ho requereixin (sobretot els 
de màxima concurrència).  
 
Els lavabos disposaran en tot moment de sabó i tovalloletes de paper per 

a la higiene de mans de tot l’alumnat.  
 
Un servei extra de neteja s’encarregarà de mantenir la neteja constant de tots els 
lavabos del pati. 

 
3.4. Protocol en cas de simptomatologia 

 
En cas d’aparició de símptomes en un alumne durant la seva presència en 
el centre, la infermera procedirà a realitzar el següent protocol: 
 
 
 

● S’aïllarà a l’alumne en una habitació allunyada de les aules (antiga sala d’espera 
de Direcció). 

● S’avisarà als familiars o tutors. 
● S’informarà la família que hauran d’evitar el contacte i consultar al centre 

d’atenció primària o al pediatre.  
● S'informarà el CAP de referència, perquè activi els protocols previstos.  
● El personal de neteja procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

on l’alumne hagi estat.  
 

Nota important: 
 

És obligatori informar el centre si es presenta algun símptoma. El centre, en 
conseqüència, podrà impedir la tornada de l’alumne fins que no hi hagi 
confirmació o informe mèdic favorable. 
 
Els recordem que la COVID-19 ha entrat a la llista de malalties de declaració 

obligatòria, per aquest motiu, només la sospita de poder estar infectat pot autoritzar al 
centre a impedir l’accés dels alumnes o familiars afectats.  
 
El col·legi seguirà en tot moment les pautes indicades per les autoritats públiques de 
salut sobre com actuar i comunicar els possibles casos de contagi.  
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ANNEXE 1  
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 
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ANNEXE 2  
 

CERTIFICAT DE CONFORMITAT 
 

En/Na ....................................................., major d'edat, amb D.N.I. núm. ............... i 
domicili a ........................................................................., DECLARA: 
 
I. Que és ......(pare/mare/tutor)....... de l'alumne ............................................ del col·legi 
European International School of Barcelona, situat a Av. Pla del Vinyet 110 de Sant 
Cugat del Vallès. 
 
II. Que el centre educatiu ha reprès l'activitat escolar presencial opcional des del dia 22 
de juny al 10 de juliol, havent procedit a dur a terme les mesures de desinfecció, neteja 
i prevenció en relació amb la COVID-19 previstes a l'ORDRE SND/399/2020, de 9 de 
maig i altra normativa relacionada. 
 
III. Que el signant reconeix trobar-se en les circumstàncies sanitàries necessàries per 
portar a l'alumne al centre escolar en el període comprès entre el 22 de juny i el 10 de 
juliol, i que per tant és conscient de les condicions en què es realitzarà l'assistència al 
centre escolar. 
 
IV. Que malgrat les mesures preventives adoptades, el signant reconeix que les 
mateixes no garanteixen un risc nul de contagi de la COVID-19, i que per mitjà del 
present el signant exonera al col·legi European International School of Barcelona de 
qualsevol responsabilitat derivada d'un possible contagi produït a conseqüència de 
l'assistència de l'alumne al centre escolar. 
 
I per deixar-ne constància, subscriu el present en prova de conformitat, a Sant Cugat 
del Vallès, a ..... de …………….de 2020. 
 
 
Signat ....................................... 
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ANNEXE 3  
 

AUTORITZACIÓ HOME ALONE 
 
 

PER A SORTIR SOLS DE L’ESCOLA I RECOLLIR ELS SEUS GERMANS  

 
Jo, Sr./Sra.(pare/mare/tutor/a) _______________________________ 

amb  DNI _____________ autoritzo al meu fill/a__________________ 

del curs _____________ per sortir sol/a de l’escola a les:  

 

☐entre les 13:30h i les 14h,  del _____/____ al _____/_____ de 2020 

 

☐  i per a recollir als seus germans : 

 

nom ____________________________ curs ____________ 

nom ____________________________ curs ____________ 

nom ____________________________ curs ____________ 

 

Firma Pare/Mare/Tutor/a 

 
Data_____/______/______ 
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ANNEXE 4  
 

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA 
 
 
RECOLLIDA PER UNA ALTRA  PERSONA 
 
Jo, Sr./Sra. (pare/mare/tutor) _______________________________ 

autoritzo a ________________________________                       

amb D.N.I.:________________________________ 

per recollir a _________________________________________    

de la classe _______________________________ 

 

☐ Entre les 13:30 i les 14h,    del ____/____ al ____/____ de 2020 

     

NOTA: Estan obligats a portar identificació (DNI).    

  

Signatura Pare/Mare/Tutor: 
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