
 
 
 
 

Protocols d’higiene, salut i seguretat 

La Tramolla – Curs 21/22  

 

Versió 2.0 

PROTOCOL D’HIGIENE 

1. El centre es neteja i desinfecta a fons un cop al dia. Durant aquest 

curs mantindrem els reforços i protocols del servei de neteja que vam 

implantar el curs passat. 

  

2. Entre classe i classe es ventilaran les aules. 

 

3. L’ús dels vestidors i dutxes estarà restringit a aquells grups i 

activitats que ho necessitin de forma prioritària, i el seu us protocolaritzat. 

En cas de no pertànyer a un dels grups que poden utilitzar els vestidors i 

necessitar-ho caldrà parlar amb secretaria. 

 

4. Els serveis tindran sabó de mans i paper d’un sol ús. 

 

5. Hi haurà solucions hidroalcohòliques a l’entrada del centre, als 

lavabos i a cada aula. 

 

6. Cada alumne/a haurà de portar la seva ampolla d’aigua i no es 

podrà portar menjar dins les instal·lacions per no generar deixalles. 

 

 

  



 
 
 
 

PROTOCOL D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS  

1. Totes les persones majors de 6 anys que accedeixin al centre han 

de fer-ho amb mascareta, i respectant la distància interpersonal d’1,5m. 

 

2. No es poden utilitzar els espais comuns de l’escola, i preguem evitar 

els contactes dins del centre amb persones d’altres grups classe diferents 

al nostre. 

 

3. No es permetrà entrar a les instal·lacions abans de l’hora establerta 

per fer l’activitat. Els i les alumnes hauran d’esperar fora en la zona 

assignada al seu grup fins que el professor o professora els vagi a buscar 

per entrar directament a l’aula.  

EXCEPCIÓ: els grups d’Iniciació a la Dansa i Dansa Acadèmica podran 

utilitzar el vestidor associat a la seva aula des de 15 minuts abans de 

l’hora d’inici de classe. Hauran d’anar directament al vestidor, canviar-se i 

esperar allà fins que la professora les passi a buscar. No es podran deixar 

objectes personals al vestidor ni utilitzar-lo al final de la classe, la sortida 

serà directa de l’aula al carrer. 

 

4. No podrà entrar cap familiar, acompanyant o persona aliena al grup 

classe.  

EXCEPCIÓ: Es permet l’entrada d’un adult acompanyant per als i les 

alumnes dels següents grups, si fos necessari: Iniciació a la Dansa – 

Sensibilització 0, 1 i 2, Urban Sensibilització i Teatre Infantil 1. 

 

5. En finalitzar la classe el professor o professora acompanyarà de nou 

als alumnes a la seva zona assignada del C/Santa Bàrbara, des d’on els 

familiars els passaran a recollir. 



 
 
 
 

 

6. Les entrades i sortides de cada grup seran esglaonades per evitar 

que coincideixin alumnes de tallers diferents. 

 

7. Alumnes i familiars (en cas d’alumnes menors d’edat) s’han de 

comprometre a  no venir en cap cas a classe en presència de símptomes 

associats a la malaltia: febre, tos, mal de coll, pèrdua d’olfacte o gust, 

cansament, dificultat respiratòria, dolor toràcic, mal de panxa, vòmits, 

diarrees i cefalees. 

 

8. De la mateixa manera, alumnes i familiars han de comprometre’s a 

no venir al centre en cas de sospita de contacte estret amb un cas positiu 

còvid. En ambdós casos, caldrà informar al centre.  

 

9. Es permet l’entrada a familiars i públic per a realitzar gestions a 

secretaria, però es recomana utilitzar prioritàriament mètodes telemàtics, i 

en el cas que sigui necessari venir en persona, demanar cita prèvia. 

 

  



 
 
 
 

PROTOCOL D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT A L’AULA 

1. Després de ser utilitzada, una aula haurà d’estar buida com a mínim 

5 minuts per ventilar. Quan en una aula estiguin programats dos tallers 

consecutius, el primer grup haurà d’abandonar l’aula uns minuts abans de 

l’hora prevista deixant porta i finestres obertes, i el segon grup haurà 

d’esperar uns minuts abans de poder entrar. 

 

2. Cada aula tindrà assignat un dels lavabos de l’escola. En cas de 

necessitar utilitzar els serveis, s’haurà d’anar al que correspongui per grup. 

Cada lavabo compta amb un kit de desinfecció, demanem als alumnes 

que desinfectin la tassa del WC després de cada us. 

 

3. Al terra de l’aula estaran marcades posicions i límits, per a ajudar als 

i les alumnes a mantenir la distància de seguretat. 

 

4. Sempre que sigui possible, la classe es realitzarà amb les finestres 

obertes. 

 

5. En cas que no es pugui realitzar tota l’activitat amb les finestres 

obertes, aquestes s’obriran durant 10 minuts cada 30 minuts de classe. 

 

6. Els i les alumnes (a partir de 6 anys) hauran d’entrar al centre i a 

l’aula sempre amb mascareta, i tant dins com fora de l’aula mantenir la 

distància de seguretat. Durant la classe, el professor o professora indicarà 

en quins exercicis s’ha de mantenir la mascareta posada i en quins és 

necessari retirar-se-la. En aquests darrers exercicis, extremarem les 

precaucions de distància física i ventilació.  

 



 
 
 
 

7. Els professors i professores faran la classe amb mascareta, excepte 

aquells moments puntuals on sigui imprescindible retirar-la per la 

naturalesa de l’exercici a realitzar. 

 

 

 

 

EN CAS DE POSITIU PER COVID19 

Si un alumne/a del centre dóna positiu en COVID19, haurà d’avisar-nos 

immediatament al telèfon 717712483, per tal que des de la direcció del 

centre puguem contactar amb les autoritats sanitàries i prendre les 

mesures que siguin necessàries. 

 

 

MODIFICACIONS  

Aquest protocol es revisarà periòdicament sempre que les autoritats 

competents actualitzin les restriccions per còvid. Cada mesura modificada 

serà notificada a alumnat i famílies, que també podran consultar en tot 

moment la versió actualment en vigor del protocol a la pàgina web 

www.latramolla.cat/protocolcovid 


