
 
 

 
RESUM DEL PROTOCOL PER ALS USUARIS I FAMÍLIES EOC 

 

DECLARACIÓ 
RESPONSABLE 

 Abans d’entrar el primer dia a l’edifici cal entregar signada la declaració responsable per part de les 
famílies o els usuaris majors d’edat. No podrà accedir al centre cap alumne sense haver entregat el 
document signat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA I SORTIDA    
DE L’EQUIPAMENT 

 

ENTRADA 

 Cal entrar a l’equipament i esperar-se al pati, on hi haurà un professional que indicarà la porta 
d’entrada de cada grup (P3, P4 i P5). Hi ha dues portes d’entrada: la principal i la de l’aula polivalent 
(porta 8). 

 Els acompanyants han de portar els infants fins a la porta indicada i no poden marxar fins que no s’hagi 
pres la temperatura als nens/es. En el cas que es detecti una temperatura superior a 37,5 graus, els 
infants no es podran quedar a l’activitat. 

 Només poden entrar a l’equipament (edifici i pati) els professionals, els alumnes i els usuaris que 
vinguin a fer alguna gestió (inscripcions, consultes, etc.). Els acompanyants no poden entrar dins de 
l’edifici.  

 Caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, que hi ha al costat de les portes d’entrada. 

 Cal entrar sempre amb mascareta. No podrà accedir a l’equipament qui no la porti.  

 Si algú arriba tard, cal que es dirigeixi a la porta principal (consergeria). 
 

SORTIDA  

 L’edifici del Centre cívic compta amb dues sortides: la porta exterior de l’aula polivalent (porta 8) i la 
porta del darrere (porta 2). Per sortir de l’equipament caldrà seguir les indicacions que hi ha al pati 
fins arribar a la porta gran (més a prop del CAP). 

 A l’hora de sortida, les professionals de l’EOC acompanyaran els infants fins a la porta de sortida 
corresponent.  

 Els acompanyants no poden recollir els infants dins de l’edifici, per tant, caldrà esperar-se al pati.  
 

MOBILITAT A L’INTERIOR DE L’EDIFICI 

 Els alumnes i professors/es seguiran els circuïts marcats al centre per a desplaçaments (canvi d’aula, 
anar al wc, entrar i sortir). No es podrà sortir dels circuïts que no portin al destí de l’alumne). 

 S’han creat circuits d’entrada i sortida per evitar el contacte entre usuaris. Us demanem màxima 
puntualitat. 

 

 
 
 
 
 
 

MASCARETA, RENTAT 
DE MANS I HIGIENE 

 

 La mascareta és obligatòria per a totes les activitats, durant tota l’estada al centre i per a totes les 
edats (alumnes, professors i personal). Tots els alumnes hauran de portar la seva mascareta i en 
condicions d’higiene òptimes. 

 Es farà desinfecció de mans amb gel de mans quan es faci canvi d’activitat. 

 El centre disposa de proteccions i mampares per a les classes on sigui impossible tocar un instrument 
i portar mascareta. 

 Tots els espais tenen un llindar d’ocupació i distàncies que complirem rigorosament (2’5 metres 
quadrats per alumne i distància de 1’5 metres entre alumnes). 

 A Arts plàstiques es prepararà una bosseta per a cada infant amb el material (llapis, goma, colors, 
pintura...) necessari per a realitzar l’activitat; d’aquesta manera no caldrà compartir-lo com es feia 
fins ara. 

 

 

 
 

PLA D’ACTUACIÓ EN 
CAS DE DETECTAR 

SÍMPTOMES 

 

Si l’alumne presenta símptomes no se l’ha de portar al centre.  
Abans d’entrar al centre es prendrà la temperatura als infants. En cas que superin els 37’5 graus o mostrin 
qualsevol símptoma, no podran quedar-se a fer l’activitat. Per aquest motiu és important que els tutors 
es quedin fins que els infants hagin pogut entrar al centre. 
En cas d’aparició de símptomes una vegada començada l’activitat, es seguirà el protocol següent: 

 Aïllar l’infant o jove en un espai separat, d’ús individual i ben ventilat. 

 Avisar pares, mares o tutors per tal que els vinguin a recollir. 

 Comentar a les famílies que es posin en contacte amb el CAP de referència. 

 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 Informar els agents sanitaris o educatius que pertoquen. 

 


