PROTOCOL COVID 2020-2021 AULA D’ESTUDI – LEARNING SPACE
L’aula d’estudi – Learning space, com a escola d’idiomes i centre d’ensenyament
extraescolar, es compromet a complir amb les mesures de prevenció generals
establertes per el Govern, a més d’altres per garantir la seguretat de l’alumnat, les
famílies i els nostres treballadors.
L’objectiu d’aquest document és establir les normes i mesures preventives i sanitàries
que s’aplicaran a l’Aula d’Estudi en l’inici de les classes al setembre del 2020, amb la
intenció de disminuir el risc de contagi i transmissió del virus SARS-CoV2. Aquest
document es podrà modificar en funció de la evolució de la pandèmia i de les normes i
recomanacions vigents en cada moment.
Objectius
 Protegir la salut i seguretat de l’alumnat, professors, treballadors i familiars en les
activitats realitzades al centre.
 Detectar, quantificar i prevenir les possibles situacions de risc per l’alumnat,
professors, treballadors i visites.
 Minimitzar els efectes derivats d’aquesta situació per garantir l’aprenentatge segur
i continuat.
Abans de visitar-nos, cal que sapigueu que...
 Podeu acudir per demanar informació sense cita prèvia; gestionarem les visites
respectant l’aforament.
 Haureu de portar mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic que tenim a recepció.
 En cas que tingueu símptomes i vulgueu informar-vos-en, truqueu-nos o envieu-nos
un correu electrònic.
Mesures generals
 L’ús de mascareta és obligatori per a tothom, tant per a les visites com per a
l’alumnat del centre i els seus treballadors. En cas que hi hagi algun incident amb la
mascareta (trencada o perduda), nosaltres disposarem de mascaretes higièniques
d’un sol ús.
 El centre es netejarà i desinfectarà a diari.
 Es prendrà la mesura amb termòmetres digitals en entrar al centre a la nostra
recepció. Si la temperatura supera els 37.5º, aïllarem l’alumne/a i avisarem al seu
pare, mare o tutor/a legal.
 Tant la recepció com les aules estaran equipades amb dispensadors de gel
hidroalcohòlic, per desinfectar les mans obligatòriament en la mateixa entrada.
 Els i les alumnes i el professorat hauran de mantenir la distància personal d’1,5
metres.
 L’alumnat haurà de dur una declaració responsable signada pel pare, mare o tutor/a
legal de l’alumne/a a l’inici del curs 2020-2021.

Declaració de responsabilitat
El tutor/a legal, pare o mare de l’alumne/a, en cas de ser menor, haurà de signar una
declaració responsable de 7 D’Aventura, conforme reuneix els requisits de salut que
s’esmenten a continuació, i de coneixement del context de pandèmia actual i les
circumstàncies i risc que comporta:
 Durant els darrers 14 dies i en aquest moment no presenta cap simptomatologia
compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.
 Durant els darrers 14 dies no ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb
persones que siguin o hagin estat positives.
 Durant els darrers 14 dies no ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi
donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb
aquesta malaltia.
 En cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid19, no assistirà a classe i avisarem al centre.
 L’alumne/a ha llegit i és conscient dels protocols de prevenció, higiene i seguretat
de l’Aula d’Estudi, i accepta complir responsablement en la seva totalitat les pautes
que hi figuren. Accepta, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui
ser exclòs/sa de classe.
 Es compromet a informar als treballadors de l’Aula d’Estudi de l'aparició de qualsevol
cas de Covid-19 en el seu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els
mateixos responsables davant de qualsevol incidència.
Mesures de prevenció
 El personal del centre que presenti símptomes compatibles amb el COVID-19 no
podrà tornar al centre fins que un especialista sanitari li faci un diagnòstic negatiu o,
en cas de ser positiu, hagi complert la quarantena exigida.
 Evitarem les aglomeracions i, per tant, recomanem que les famílies vinguin per fer
la recollida 5 minuts abans de l’hora de sortida i que esperin fora (sense obstaculitzar
la porta d’entrada) per tal que els i les alumnes surtin de les aules per torns. Mentre
que l’alumnat haurà d’arribar al centre a l’hora exacta d’inici de l’activitat per tal
d’evitar el creuament de recollides i entrades el mínim possible.
 Les activitats grupals o jocs es duran a terme respectant rigorosament les mesures
de prevenció i higiene preestablertes.
 En cas que un/a alumne/a presenti símptomes durant l’activitat al centre, serà
aïllat/da amb les mesures de seguretat i s’avisarà la família perquè puguin recollirlo/a el més aviat possible.
 Es netejaran i desinfectaran els espais una vegada al dia com a mínim.
 El lavabo serà desinfectat i es netejarà adequadament segons la intensitat del seu
ús. A més, a dins disposareu de sabó i gel hidroalcohòlic, per rentar i desinfectar les
mans, i paper per a assecar-les.
 Es desinfectaran amb més freqüència les superfícies de treball tant dels treballadors
com de l’alumnat.

