
NORMATIVA CURS 2020-2021
COVID-19

INS MONTSERRAT MIRÓ I VILÀ   

 



No es pot accedir al centre en cas de presentar 
algun/s símptoma/es compatible/s amb la 
covid-19:
-Febre
-Tos
-Dificultat respiratòria   
-Congestió nasal
-Mal de coll
-Mal de panxa
-Vòmits
-Diarrea
-Dolor muscular
-Malestar general  



Es prendrà la temperatura 
aleatòriament per comprovar 
que no s’accedeix al centre amb 
febre (≥37,5 ∘C). 

No es pot venir al centre havent 
pres antitèrmics.



MASCARETA:

- L’ús de la mascareta és obligatori a tots els 
espais del centre (excepte a l’esmorzar).

- No es podrà accedir al centre
sense la mascareta posada
correctament.

 - Cal portar una mascareta
de recanvi.



ACCESOS:

- Cada grup ha d’accedir i sortir del centre per 
l’itinerari i les portes que li estan assignades.

- A les classes hi ha penjats 
els plànols del centre amb 
l’itinerari corresponent.

- El recorregut d’entrada i 
sortida és sempre el mateix.



PLÀNOL PLANTA BAIXA



PLÀNOL PRIMERA PLANTA



HIGIENE DE MANS

Tothom s’ha de desinfectar 
les mans a l’entrada i a la 
sortida del centre i abans i 
després d’anar al pati i al 
lavabo.



MATERIAL ESCOLAR

No es pot intercanviar 
material (boligrafs, típex, 
etc) i si es fa s’ha de 
desinfectar.



VENTILACIÓ AULA

L’aula s’ha de ventilar regularment. 
Mentre el temps ho permeti, s’han de 
deixar les finestres i portes obertes. 

Quan no sigui possible pel fred, s’ha de 
ventilar com a mínim de 8:00 a 8:10 h, de 
9:55 a 10:05 h, durant tot el pati, de 12:25 
a 12:35 h i al marxar a les 14 h.



TAULES

Les taules no s’han de moure 
del lloc marcat ja que s’ha de 
mantenir la distància de 
seguretat d’1m entre un 
alumne i un altre.



ESMORZAR

- S’esmorzarà a l’aula, 
en concret a la pròpia 
taula mantenint les 
distàncies.



NETEJA ZONA TREBALL

Després d’esmorzar cadascú haurà de netejar la 
seva zona (taula, cadira, etc), i de forma general 
s’ha de mantenir neta tota l’aula.



PATI

Cada grup tindrà una zona 
de pati assignada, no es 
pot anar a una altra zona.

El recorregut per anar i tornar del pati serà sempre 
el mateix.

S’ha de portar la mascareta en tot moment.



ITINERARI 
PATI 

PLANTA 
BAIXA



ITINERARI 
PATI

PLANTA 
PRIMERA


