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Davant de l’evolució favorable de l’escenari epidemiològic actual i el bon ritme de la 
vacunació en la població, es considera que les celebracions de final de curs poden dur-se a 
terme si es compleixen les mesures que es detallen a continuació. 

 

RECOMANACIONS GENERALS 

 

Requisits d’accés. No podrà participar en la celebració cap persona que presenti 
simptomatologia compatible amb la covid-19, ni que tingui una prova positiva per covid-19 
o hagi estat designada com a contacte estret d’un cas positiu en els 10 dies anteriors o que 
tingui un convivent amb sospita de covid a l’espera de confirmació.   

Organització de l’accés. Per tal d’evitar aglomeracions pot ser recomanable que l’entrada i 
la sortida a l’espai o recinte es faci de manera esglaonada.  

Aire lliure. Tal com mostra l’evidència científica més recent, el risc de transmissió del SARS-
CoV-2 és mot més elevat en espais interiors i mal ventilats, especialment si es produeixen 
aglomeracions de persones. Per aquest motiu, una de les principals recomanacions a l’hora 
de plantejar una celebració que involucri un cert nombre de persones, consisteix en realitzar-
la a l’aire lliure. 

Ventilació. Si no és possible dur a terme la totalitat de l’acte en un espai exterior, haurà de 
realitzar-se en un espai interior que garanteixi una renovació completa i continuada de l’aire. 
Preferentment s’optarà per una ventilació natural i, si no és possible, caldrà seguir les normes 
de ventilació relatives als sistemes de climatització. Es recomana mantenir portes i finestres 
obertes durant tot el temps que duri l’acte amb ventilació creuada per tal d’assegurar que 
hi hagi renovació constant de l’aire. En qualsevol cas, l’espai haurà d’haver estat ventilat 
prèviament a l’arribada de les persones que hi participin. 

Aforament i distància de seguretat:  

Espais exteriors: es podran dur a terme festes o actes de celebració amb l’aforament 
màxim que permeti disposar de 2,5 m2 per persona, sense superar les 500 persones 
(alumnat inclòs). 

Espais interiors: es recomana que aquestes celebracions involucrin només els infants 
o joves del grup de convivència estable. En espais molt ben ventilats es pot plantejar 
la realització d’un acte en el que coincideixi l’alumnat de diversos grups pertanyents 
a un mateix nivell acadèmic. Quan a la celebració només hi participin alumnes, 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
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l’aforament màxim serà el que permeti disposar d’una superfície de 2,5 m2 per 
persona. En el cas que a l’acte també hi participin les famílies, l’aforament serà del 
50% de la capacitat de la sala amb un màxim de 250 persones (alumnat inclòs). En el 
cas de les famílies que ocupin el pati de butaques caldrà deixar un seient buit entre 
les persones pertanyents a diferents unitats de convivència.  

Mascareta. Totes les persones a partir de 6 anys que participin en l’acte de celebració hauran 
de portar la mascareta correctament col·locada, cobrint el nas i la boca, exceptuant aquells 
casos en els que hi hagi una contraindicació al seu ús. En compliment de la normativa actual, 
la mascareta s’haurà d’utilitzar tant en espais interiors com exteriors. 

Higiene de mans. Tothom que accedeixi a l’acte de celebració haurà de realitzar rentat o 
higiene de mans. Es recomana habilitar dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica a tots 
els accessos.  

Neteja i desinfecció. En el cas de sales o espais que no pertanyin al centre educatiu, caldrà 
dur-ne a terme la neteja i desinfecció abans i després de l’acte. Sempre que sigui possible, 
es recomana intensificar la neteja i desinfecció d’aquelles superfícies de contacte més comú 
(poms de les portes, taules, etc.).  

En el cas dels lavabos, caldrà mantenir-ne la ventilació continuada i dur-ne a terme la neteja 
i desinfecció amb la periodicitat que requereixi la concurrència a l’acte de celebració. Els 
lavabos hauran de disposar de sabó i tovalloles de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans 
i paperera amb tapa, pedal i equipada amb bossa interior. Es recomana afegir senyalització 
que indiqui la seqüència correcta d’ús de l’inodor: abaixar la tapa, estirar la cadena i rentar-
se les mans.  

 

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES 

 

Menjar i begudes. En les festes de final de curs i els actes de graduació no es permetran els 
àpats. Únicament es podrà dur a terme un refrigeri i només si es realitza en un espai 
exterior. No es podrà posar el pica-pica en plats o safates comunes sinó que caldrà 
disposar-lo en plats o bols individuals. Les begudes hauran de ser servides per part d’un 
nombre limitat de persones de l’organització que disposaran de solució o gel hidroalcohòlic 
per a realitzar la higiene de mans de manera periòdica.  

Les persones que participin en el refrigeri hauran de mantenir la distància mínima d’1,5 
metres en tot moment.  
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Es recorda que la mascareta s’ha de manipular per la part de les gomes i sempre amb les 
mans netes, desant-la en una bossa de tela o de paper mentre no s’utilitzi.  

Entrega de certificats o diplomes. Si es duu a terme l’entrega d’algun document, es farà 
de forma esglaonada de manera que les persones que el rebin mantinguin la distància 
mínima d’1,5 metres. Les persones que en facin l’entrega hauran d’haver dut a terme la 
higiene de mans abans de manipular els certificats o diplomes. Totes les persones faran ús 
de mascareta, exceptuant aquelles que n’estiguin exemptes per presentar alguna de les 
condicions que en contraindica l’ús. No es podran donar les mans ni fer petons en el 
lliurament dels certificats o diplomes. 

Realització de fotografies de grup. Es faran sempre en un espai exterior i només podrà 
participar-hi de forma conjunta l’alumnat del mateix grup de convivència estable que, si és 
necessari, únicament es podrà treure la mascareta en el moment de fer la foto. 

 

En el moment actual, es desaconsella que les festes i actes de final de curs incloguin ball. En 
tot cas, les activitats o espectacles que s’hi realitzin, s’hauran de fer preferentment a l’aire 
lliure. 

 

 

 

 

 

 

 


