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PERSONAL ITINERANT DELS SERVEIS EDUCATIUS I DE FORMACIÓ A L’ALUMNAT 

 

 MASCARETA 
(requerida pel 
professional) 

DISTÀNCIA 
(habitual amb  

els infants) 

TREBALL  
(predominant en 

contacte amb infants) 
CREDA Higiènica 

Transparent 
↓ Treball individual en 

espai a part o a l’aula 
CREDV Higiènica ↓, contacte físic 

habitual 
Treball individual en 
espai a part o a l’aula  

CEEPSIR Higiènica ↓, contacte físic 
habitual 

Treball a l’aula 

CRETDIC Higiènica ↓, contacte físic 
habitual 

Treball a l’aula 

EAP  
 

Higiènica Fisioterap.: ↓↓  
contacte físic + 

Fisiot.: treball individual 
en espai a part o a l’aula 

ELIC Higiènica  Treball a l’aula 
Professorat atenció 
domiciliària 

Mascareta quirúrgica 
o FFP2 (infant 

vulnerable) 

↓ Treball individual 

Inspecció 
 

Higiènica   

 

 

Consideracions prèvies respecte l’atenció a l’alumnat 

 Distàncies curtes: es requereixen espais adequadament ventilats seguint les 
pautes indicades al document de ventilació per a centres educatius i ús de 
mascareta per part del professional i de l’alumne/a (si no hi ha contraindicació). 

 Contacte físic: requereix rentat de mans abans i després del contacte. Quan el 
contacte és continuat i molt estret, es recomana disposar de roba d’ús exclusiu 
per a l’activitat o intervenció. 

 Infants sense mascareta: en aquells grups on hi hagi infants amb contraindicació 
per a l’ús de mascareta es procurarà mantenir les finestres obertes durant el 
temps necessari per a garantir una renovació completa de l’aire i es mantindrà la 
distància sempre que sigui possible.  

 Treball a l’aula: quan es treballa amb un sol infant però en el conjunt del grup, 
dins l’aula, cal extremar les mesures de protecció respecte a la resta d’infants. 

 Atenció domiciliària: es produirà en situacions d’infants amb una vulnerabilitat 
elevada enfront de la Covid-19. Per aquest motiu, es recomana que el 
professional faci ús de mascareta quirúrgica. Sempre que sigui possible, al 
domicili es disposarà d’un espai d’ús exclusiu per al professor/a i l’alumne/a. Cal 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20201105-orientacions-ventilacio-centres.pdf
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dur a terme rentat de mans a l’arribada i a la sortida del domicili. Es recomana 
que el professional porti gel hidroalcohòlic.  

 

Materials de protecció (mascareta, guants, pantalla, bata...)  

 Mascareta transparent: equival a una higiènica homologada. La mateixa que 
s’accepta en la resta de situacions excepte per a personal vulnerable, que es 
recomana l’ús de mascareta FFP2.  

 Pantalles o escuts facials: en general són complementaris a l’ús de la mascareta, 
tot i que alguns escuts facials que cobreixen adequadament la barbeta es podrien 
considerar equivalents a una mascareta higiènica no homologada. Estan indicats 
quan hi ha risc d’esquitxades a la zona de la cara (per exemple, en alguns casos 
durant l’alimentació o quan logopedes o fisioterapeutes treballen la deglució). 

 Guants: només estan indicats en les situacions en què ja ho estaven abans de la 
pandèmia (canvi de bolquers, alimentació,...). Quan es faci ús de guants, caldrà 
augmentar la freqüència de rentat de mans i caldrà canviar-los quan s’atengui un 
altre infant. Per a posar-los i treure’ls amb seguretat cal seguir les indicacions que 
s’expliquen a l’esquema de l’annex 1. 

 Rentat de mans: pot dur-se a terme amb aigua i sabó i/o amb gel hidroalcohòlic 
amb una concentració mínima d’alcohol del 70%. Per tal que sigui efectiu, cal dur 
a terme un rentat de mans seguint les indicacions recomanades pel Departament 
de Salut. 

 Roba de treball: en aquells professionals que requereixin mantenir distància 
curtes (< 1 metre) amb l’alumnat per a dur a terme les seves tasques, es recomana 
que disposin de roba de treball exclusiva per al centre. Si hi ha contacte físic 
freqüent o risc d’esquitxades, es pot complementar amb l’ús d’una bata de roba 
per tal de poder-ne fer un recanvi més freqüent. 

 Bates d’un sol ús: només estan indicades per a la persona que acompanya a un 
infant amb símptomes que no pot fer ús de mascareta. La persona acompanyant 
també ha de portar mascareta quirúrgica i pantalla facial. 

 Calçat: no és necessari disposar de calçat d’ús exclusiu pel centre en relació a la 
Covid-19. Per tant, se seguirà la normativa habitual de cada centre al respecte. 
 

Mesures equipaments 

 Ventilació: és una de les mesures més importants per a reduir el risc de 
transmissió. Es recomana seguir les indicacions del document enllaçat a l’apartat 
de consideracions prèvies. 

 Neteja i desinfecció: s’incidirà especialment en aquelles superfícies de contacte 
freqüent, especialment si són d’ús compartit (poms de les portes, cadires, 
elevadors, lliteres, taules, etc.) 

 Instal·lacions aquàtiques: cal recordar que el virus no es transmet a través de 
l’aigua. La higienització d’aquests espais es farà seguint les pautes habituals. 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
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Caldrà, però, ajustar l’aforament que permeti mantenir la distància de seguretat i 
garantir-ne la ventilació entre usos. 
 

 

Mesures organitzatives 

 Accés als centres: cal accedir-hi amb mascareta i rentat de mans. El centre ha de 
tenir un registre dels professionals que hi accedeixen i amb quin/s infant/s o 
grups tenen contacte. 

 Grup de convivència estable (GCE): el personal d’atenció educativa que està 
tota la jornada amb un mateix GCE, es considera que en forma part. 

 Reunions/trobades professionals: sempre que sigui possible, optar pel format 
telemàtic. Si no és possible, es realitzaran amb el mínim nombre possible de 
persones (amb un màxim de 10) i respectant totes les mesures de protecció (amb 
èmfasi especial en la ventilació). 

 

Mesures itinerància 

 Desplaçaments fins al/s centre/s: es recomana dur a terme els desplaçaments 
a peu o en bicicleta sempre que sigui possible. Quan sigui necessari fer ús del 
transport públic, és recomanable fer-ho evitant les hores de més concurrència en 
la mesura del possible i duent a terme les mesures de protecció (ús de mascareta, 
no menjar ni beure durant el trajecte, mantenir les distàncies quan es pugui).  
Si el desplaçament es realitza en vehicle privat compartit amb una persona no 
convivent, cal fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i garantir una bona 
ventilació del vehicle. 

 Accés a més d’un centre durant la mateixa jornada: se seguiran les mesures 
de protecció esmentades per a cada tipus de tasca a desenvolupar. En el cas de 
professionals que requereixen roba de treball per contacte físic estret amb 
l’alumnat, cal que sigui d’ús exclusiu per a cada un dels centres. 

 

Altres mesures 

 Consells per a l’arribada a casa: es recomana rentar-se les mans a l’arribada. Cal 
mantenir una adequada ventilació del domicili. Si es conviu amb alguna persona 
d’elevada vulnerabilitat enfront de la Covid-19 es recomana mantenir-hi la 
distància de seguretat i, quan no sigui possible, fer ús de la mascareta.  

 Canvi de mascareta: les mascaretes d’un sol ús es canviaran diàriament o quan 
estiguin humides. Les mascaretes reutilitzables també s’han de canviar diàriament 
i es poden rentar amb la resta de la bugada, així com la roba de treball. 
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 Canvi de roba de treball: si se’n fa un ús diari, es canviarà dos cops per setmana. 
Si no és així, el canvi es realitzarà com a mínim setmanalment i sempre que estigui 
bruta. 
 

 Cura de la pell: 
o Mans: es recomana dur-ne a terme una hidratació intensiva per tal 

d’evitar la sequedat i les fissures amb una crema o ungüent. 
o Cara: per evitar-ne la irritació i/o l’aparició d’erupcions, és preferible no 

portar maquillatge quan es duu mascareta. Si cal portar-ne, es pot optar 
per maquillatges no comedògens o sense oli. És important tenir cura de 
la pell de la cara i fer-ne una bona hidratació després de rentar-la. Si es té 
sequedat de llavis, els llavis es poden untar amb vaselina abans de 
col·locar la mascareta. 

 

Gestió de casos 

 Requisits d’assistència a centre o domicilis de l’alumnat: no podran accedir al 
centre aquells professionals que es trobin en qualsevol d’aquestes situacions: 

o Presentar qualsevol simptomatologia compatible amb la Covid-19 
(aparició sobtada de febre >37,5ºC, tos i/o dificultat per a respirar.  Altres 
símptomes poden ser mal de cap, dolor generalitzat als ossos i a la 
musculatura, vòmits, diarrea, pèrdua del gust o de l’olfacte...) 

o Estiguin en espera de resultat per presentar símptomes. 

o Es trobin en període de quarantena.  

o Tinguin un convivent amb positiu confirmat per Covid-19 o que presenta 
simptomatologia compatible i que està en espera de resultat per haver 
estat considerat cas sospitós. 

 Professionals que desenvolupen la seva jornada en contacte amb un mateix 
GCE: si es dona un cas positiu en el GCE, seran considerats contactes estrets. La 
direcció del centre serà l’encarregada de comunicar-los la situació i se’ls indicaran 
10 dies de quarantena i la realització d’una prova diagnòstica. Hauran de 
completar la quarantena malgrat el resultat de la prova diagnòstica sigui negatiu. 
Si es dona un altre positiu al grup pot ser necessari allargar la quarantena si s’hi 
ha tingut contacte en les 48 hores prèvies a la realització de la prova.  

 Si el professional es troba en quarantena per ser contacte estret: no podrà 
accedir a cap centre ni domicili fins haver completat el període estipulat. 

 Si un professional és positiu per a Covid-19: cal que ho posi en coneixement 
en tots els centres on treballa. Es realitzarà l’estudi de contactes entre les 
persones amb qui hagi tingut contacte des de les 48 hores prèvies a l’inici dels 
símptomes (o a la realització de la prova si és asimptomàtic) fins que ha començat 
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l’aïllament per a valorar quins infants o altres professionals són considerats 
contactes estrets. El professional haurà de fer 10 dies d’aïllament com a mínim. 
Es podrà reincorporar passat aquest període si no ha presentat símptomes durant 
les darreres 72 hores d’aïllament. No serà necessària la realització de cap prova 
diagnòstica de control per a la reincorporació. Només es pot valorar en cas que 
es tracti d’un/a professor/a que atén un/a alumne/a d’elevada vulnerabilitat al 
domicili. 

 

Indicacions per als centres educatius 

 Mesures: el personal itinerant ha de complir les mateixes mesures d’accés als 
centres que la resta del personal docent i no docent. 

 Roba de treball: en cas que el professional necessiti fer ús de roba de treball, el 
centre li ha de proporcionar un espai per a canviar-se i un armariet d’ús individual 
per a desar la roba per al següent dia. 

 Registre (traçabilitat): cal disposar del nom, cognoms i telèfon de contacte dels 
diferents professionals que accedeixen al centre educatiu, així com l’horari i 
itinerari que realitzen durant la jornada al centre. 

 Gestió de casos: la direcció del centre haurà de facilitar les dades del personal 
itinerant si es produeix un caso positiu amb qui hagin tingut contacte. El personal 
itinerant que formi part d’un GCE haurà de ser introduït a l’aplicatiu TraçaCOVID. 

 


