



    

        MESURES PREVENCIÓ I SEGURETAT ANTI COVID-19  CURS 2020-2021 

De cara a l’inici del curs i les activitats extraescolars que organitzem al vostre centre, 
Babel Languages prendrà una sèrie de mesures de prevenció a les classes per tal de 
minimitzar els riscos de contagi i que estan basades en la normativa del Departament 
d’Educació. 

1.- Cap alumne podrà accedir al l’activitat amb una temperatura superior als 37,5 ºC  ni 
haver reduït la temperatura amb antitèrmics. El professor/professora prendrà la 
temperatura abans i després de cada sessió amb un dels termòmetres d’infrarojos 
que tindrem al centre. 

2.- A Educació infantil i Primària els nens i nenes d’un mateix grup estable de 
convivència poden relacionar-se sense limitacions i, per tant i mentre les condicions 
epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan comparteixin 
espai amb nens i nenes d’un altre grup.  

Malgrat això, si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes, a 
partir de 6 anys, també hauran de dur mascareta a l’aula. 

A partir d’Educació Secundària la mascareta serà obligatòria per a tot l’alumnat en tot 
el recinte escolar. Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar també la 
distància mínima d’1,5 metres entre els infants. 

3.- Cada classe tindrà una ampolla de gel hidroalcohòlic per a l’higiene de mans, que 
es farà al principi i al final de les sessions i també en el cas que un infant hagi de sortir 
de la classe per a anar al lavabo.  

4.- Tindrem especial cura amb la neteja, ventilació i desinfecció dels espais. Cada 
professor/professora tindrà un kit propi amb spray desinfectant i una baieta de 
microfibra i netejarà i desinfectarà les taules i cadires que es facin servir abans i 
després de l’activitat extraescolar.  

5.- Implementarem mesures específiques per a les entrades i sortides al centre,  evitant 
la coincidència de grups. 
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6.- Si hi ha un cas de COVID-19… 

Si es produeix un positiu, seguirem el protocol que marquen els Departaments 
d’Educació i Salut i tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament 
preventiu a casa durant 14 dies. 

7.- És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial? 

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, 
en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les decisions que 
corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre. 

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent 
via no presencial garantint sempre la continuïtat de l’activitat extraescolar, que seguirà 
amb el seu professor o professora i serà supervisada setmanalment pel coordinador.  
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